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4T.PerangAl Fath (Fathu Makkah) dan apa yang Dikirim Hathib
bin Abi Balta'ah kepada Penduduk Makkah untuk Mengabarkan

Mereka tentang Serangan Nabi SAW
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;,SG rr;i,. +t ; ,b iitr li,r ,tr J$ u') ,t')i.'+t u'it
I rjii *!t 6 U>i:rpt?rt'Ji6 E'L'iu e "tru^;*. g:jS 'J-4 a.SeJur&l,opt "g'ri V|tl: q')i* trf

<&3r i,?|p'ut -t'-F & Ft'e'€;E
4274. Dari Al Hasan bin Muhammad, dia mendengar Abdullah

bin Ati Rafi' berkata: Aku mendengar Ali RA berkata: Rasulullah

SAW mengutusku bersama Zubair dan Al Miqdad. Beliau bersabda,

"Berangkntlah kaliqn hingga mendatangi taman Khakh,

sesungguhnya disana ada perempuan yang membawa surat, maka

ambillah darinya." Dia berkata, "Kami berangkat berlari di atas kuda

kami hingga men{atangi Raudhah. Ternyata kami mendapatkan

seorang wanita. Kami berkata kepadanya, 'Keluarkan surat'. Dia

berkata, 'Tidak ada surat bersamaku'. Kami berkata, 'Hendaklah

engkau mengeluarkan surat atau kami akan melepaskan pakaianmu'."

Dia berkata, "Wanita itu mengeluarkan surat dari sanggul rambutnya.

Kami datang membawanya kepada Rasulullah SAW temyata isinya;

Dari Hathib bin Balta'ah 
-kepada 

kaum musyrikin di Makkah- dia

mengabarkan kepada mereka tentang sebagian urusan Nabi SAW.

Maka Rasulullah SAW bersabda, 'Wahai Hathib, apa ini?' Dia

berkata, 'Wahai Rasulullah, jangan terburu-buru terhadapku.

Sesungguhnya aku adalah orang yang hanya menempel pada kaum

Quraisy -dia berkata, 'Aku adalah sekufu'- dan bukan dari kalangan

mereka, sedangkan orang-orang yang bersamamu dari kaum

Muhajirin memiliki kerabat yang dapat melindungi keluarga dan harta

benda mereka. Maka setelah luput dariku hal itu dari sisi nasab

diantara mereka, aku ingin mengambil diantara mereka kekuatan yang

dapat melindungi kerabatku. Aku tidak melakukannya karena murtad

(keluar) dari agamaku dan tidak pula ridha dengan kekufuran setelah

Islam'. Rasulullah SAW bersabda, 'Ketahuilah sesungguhnya dia

telah berknta benar kepada kamu'. Umar berkata, 'Waliai Rasulullah,

biarkan aku memenggal leher orang munafik ini'. Beliau bersabda,
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'Sesungguhnya dia telah menyaksikan perang Badar, dan apalah
pengetahuanmu, barangkali Allah telah melihat kcpada mereka yang
turut dalam perang Badqr dan berfirman; 'Kerjaknnlah apa yang
lralian kehendaki, sesungguhnya Aku telah mengampuni knlian'. Allah
menurunkan surah; 'Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu

mengambil musuh-Ku dan musuhmu menjadi teman-teman setia yang
kamu sampaiknn kepada mereka (berita-berita Muhammad), karena

rasa kasih sayang; padahal sesungguhnya merela telah ingkar
kepada kebenaran yang datang kepadaTnu' 

-sarnpai 
firman-Nya-

'maka sesungguhnya dia telah tersesat dari jalan yang lurus.' (Qs. Al
Mumtalanah [60]: 1)

Keteranqan Hadits:

(Bab Perang Al Fath). Maksudnya, Fathu Makkah (pembebasan

kota Makkah) yang telah dimuliakan Allah. Kata 'bab' tidak
tercantum dalam naskah Ash-Shaghani. Adapun penyebabnya adalah

kaum Quraisy melanggar pe{anjian yang disepakati pada perjanian

Hudaibiyah. Masalah itu sampai kepada Nabi SAW sehingga beliau

menyerang mereka. Ibnu Ishaq berkata, Az-Zlrhi menceritakan

kepadaku, dari Urwah, dari Al Miswar bin Makhramatr, sesungguhnya

dalam syarat disebutkan; 'Barangsiapa ingin masuk pada perjanjian

dan perdamaian Rasulullah SAW, maka hendaklatr masuk kepadanya,

barangsiapa ingin masuk pada ikatan Quraisy dan perjanjian mereka,

maka hendaklah masuk kepadanya'. Bani Bala 
-yalmi 

Ibnu Abdi
Manat bin Kinanah- masuk pada perjanjian kaum Quraisy,
sedangkan Khuza'ah masuk para perjanjian Rasullullah SAW.

Ibnu Ishaq berkata, "Antara bani Bakr dan Khuza'ah terdapat

peperangan dan pembunuhan pada masa Jahililah. Mereka pun

mengabaikan hal itu ketika Islam muncul. Saat terjadi perdamaian,

Naufal bin Muawiyah Ad-Dili keluar dari Bani Bak di bani AdDil
hingga ke rumah Khuza'ah pada air milik mereka yang disebut Watir.

Dia membunuh salah seorang laki-laki diantara mereka yang disebut
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Munabbih. Peristiwa ini berhasil membangkitkan permusuhan lama

sehingga terjadi peperangan sampai mereka masuk ke wilayah Haram

dan tidak meninggalkan peperangan. Kaum Quraisy memberi bantuan

kepada bani Bakr dengan senjata dan sebagian mereka ikut berperang

dimalam hari secara sembunyi-sembunyi. Ketika peperangan usai,

Amir bin Salim Al Khuza'i pergi menemui Rasulullah sAw hingga

duduk di Masjid lalu berkata:

Wahai Tuhan, aku menYeru Muhammad,

persekutuan bapak knmi dan bapahtya'

Berilah bantuan yang menguatkan semoga Allah memberi hidayah

kepadamu,

serulah hamba-hamba Allah merekn datang kepadamu berduyun-

duYun.

Sungguh Quraisy meny elis ihi perj anj ianmu,

melanggar ikatanmu yang l<okoh.

Mereka menyerang rumah-rumah l<ami ditengah malam,

membunuh kami disaat rulcu' dan suiud'

Mereka kntakan alcu tidak dapat memanggil siapa pun,

padahal merekn lebih hina dan lebih sedikit jumlahnya'

Ibnu Ishaq berkata; Rasulullah SAW bersabda kepadanya, A:/

f! f. i* 6-(Engkau diberi pertolongan wahai Amr bin Salim).

Inilah latar belakang terjadinya pembebasan kota Makkah- A1 Bazzar

menukil dari jalw Hammad bin Salamah, dari Muhammad bin Amir,

dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah, sebagian bait-bait tersebut

diatas sehubungan dengan kisah ini. Sanad-nya hasan dan manshul.

Akan tetapi Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dari Yazid bin Harun,

dari Hammad bin Amr, dari Abu Salamah secara mursal.

Diriwayatkan juga dari Ayyub, dari Ikrimah, melalui jahx mursal

dengan redaksi yang cukup panjang. Di dalamnya disebutkan; Ketika

Rasulullatr SAW membuat perjanjian damai dengan penduduk

4 
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Makkah, maka suku Khuza'ah bersekutu dengan beliau dan bani

Bakar bersekutu dengan kaum Quraisy, sementara diantara keduanya

terjadi peperangan. Kaum Quraisy membantu sekutu mereka dengan

senjata dan makanan, sehingga mereka menang melawan Khuza'ah

dan berhasil membunuh sebagian lawan. Kemudian utusan Khuza'ah

datang kepada Nabi dan mengajaknya untuk memberi bantuan. Lalu

disebutkan syair diatas.

Abdurrazzaq meriwayatkan hadits itu dari jalur Miqsam, dari

Ibnu Abbas tanpa syair. Diriwayatkan juga Ath-Thabarani dari hadits

Maimunah binti Al Harits dan di dalamnya disebutkan; Sesungguhnya

dia mendengar Rasulullah SAW mengucapkan di malam hari dan

beliau berada di tempat wudhunya, "Engkau diberi pertolongan...

Engkau diberi pertolongan..." Aku menanyainya maka beliau

bersabda, "Ini adalah syair bani Ka'ab yang meminta pertolongan

kepadaku. Dia mengatakan bahwa Quraisy membantu bani Bakr
memerangi mereka." Maimunah berkata, "Kami tinggal tiga hari dan

kemudian beliau shalat Subuh mengimani orang-orang, lalu aku

mendengarkan beliau mengucapkan bairbait syair tersebut." Dalam

riwayat Musa bin Uqbah sehubungan dengan kisah ini disebutkan,

"Konon diantara kaum Quraisy yang memberikan pertolongan yang

membantu bani Bakr ketika berperang melawan bani Khuza'atr

adalah; Shafivan bin Umayyah, Syaibah bin Utsman, dan Sahal bin
Amr.

^ie fu e'4, 5ii$k,yt J'rru; d i *",; a. 6i

fJ't (Dan apa yang dikirim oleh Hathib bin Abi Balta'ah kepada

penduduk Mekkah mengabarkan mereka tentang penyerangan Nabi
SAVA.Kata "bihf' tidak tercantum pada sebagian naskah, yakni dia

melakukan demikian karena tekad Nabi SAW untuk menyerang

Quraisy. Ibnu Ishaq meriwayatkan dari Muhammad bin Ja'far bin Az-
Z;ubaidi, dari Urwah, dia berkata, "Ketika Rasulullah SAW telah

bertekad melakukan perjalanan ke Mekkah, maka Hathib bin Abi
Balta'ah menulis surat kepada Quraisy mengabarkan mereka tentang
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hal itu. Kemudian dia memberikannya kepada seorang wanita dari

Muzainah." Dalam riwayat mursal Abu Salamah di atas yang dikutip
Ibnu Abi Syaibah disebutkan, "Nabi SAW berkata kepada Aisyah,
"c-t6, ru6 6 'j6 qb 'p1SG S i @'yla ,rt-i o.t i ti E"f'i;ii ;*, y i; &'e,u.t'-iii ,,*. ti't{r lJait, i :i0,, ,iit ,i
*'&_;t13,5:,1 'te'di"*i opu;i i ,i'i Jii #
(Persiapknnlah diriku dan jangan memberitahukan seorang pun akan

hal itu'. Abu Bakar masuk kepadanya dan mengingkari sebagian

urusannya lalu berkata, 'Apaknh ini?' Aisyah pun mengatakan

kepadanya. Maka dia berknta, 'Demi Allah, perjanjian damai di
antara kita belum berakhir'. Lalu Abu Bakar mengataknn hal itu pada

Nabi SAW, maka beliau menyebutknn kepadanya bahwa merekalah
yang pertama kali berkhianat. Kemudian Nabi memerintahkon

menutup semua jalur ke Makkah agar penduduloryo tidak
mendapatkan berita tentang mereka).

Hadits pada bab ini diriwayatkan Imam BuLhari dari Qutaibah
bin Sa'id, dari Sufyan, dari Amr bin Dinar, dari Hasan bin
Muhammad, dari llbaidillah bin Rafi'. Suffan yang dimaksud adalah

Ibnu Uyainah. Dalam sanad ini disebutkan, "Dari Amr", sementara

pada pembahasan tantang jihad disebutkan, "Dari Ali, dari Suftan,
aku mendengar Amr bin Dinar."

3$-aig i.J,i{t &i *ht e lt Jn * (Rasutuilah SAW

mengutuslu bersama Az-Zubair dan Al Miqdad). Demikian terdapat

dalam riwayat Ubaidillah bin Abi Rafi'. Sementara dalam riwayat
Abu Abdurrahman As-Sulami dari Ali 

-sebagaimana 
dikutip

terdahulu pada pembatrasan keutamaan mereka yang turut dalam
perimg Badar- disebutkan, "Aku diutus bersama Abu Martsad Al
Ghanawi dan Az-Zubair bin Al Awwan." Mungkin ketiganya Turut
menyertai Ali saat itu. Hanya saja setiap salah satu dari dua riwayat

menyebutkan apa yang tidak disebutkan oleh riwayat yang lainnya.

Bahkan Ibnu Ishaq tidak menyebutkan seorang pun bersama Ali dan

Az-Zubair. Namun, redaksi hadits menggunakan lafazh ymrg
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menunjukkan dua orang. Dia berkata, "Keduanya berangkat hingga

mendapatinya dan menurunkannya...." Maka tampaknya setiap salah

seorang dari keduanya diikuti oleh seseorang.

"qtS t4ti z:+b qr'rti $esungguhnya disana terdapat seorang

perempuan yang membawa surat). Dibagian uYi:..pembahasan

tentang jihad dinukil melalui jalur lain dari Ali, l-iLhli ai'yt t4' O\yt
t:.tg "*6 (Kalian akan mendapati padanya seorang wanita yang

diberi surat oleh Hathib). Ibnu Ishaq menyebutkan bahwa namanya

adalah Sarah. Akan tetapi menurut Al Waqidi perempuan itu bemama

Kanud. Dalam salah satu riwayat disebutkan Sarah, dan dalam riwayat

lain disebutkan Ummu Sarah. Al Waqidi menyebutkan bahwa Hathib

memberikan kepadanya sepuluh Dinar atas pekerjaan itu. versi lain

mengatakan upahnya hanya satu Dinar. Sebagian mengatakan bahwa

perempuan tersebut adalah mantan budak Al Abbas.

ti-ctie',f 'e?6 lOio mengeluarkan surat itu dari sanggul

rambutnya). Pada pembahasan tentang jihad disebutkan perbedaan

redaksi serta cara menggabungkan antara kata'iqaash dan fuujzah.

*j y tn' ,}:e b J?: ii ,frr'i$- (Mengabarkan trepada

mereka sebagian urusan Rasulullah SArl).Dalam riwayat mursal

Urwah disebutkan, "Dia mengabarkan kepada mereka apa yang telah

menjadi tekad Rasulullah SAW, yaitu melakukan perjalanan kepada

mereka, dan dia memberikan kepada wanita itu upah tertentu agar

menyampaikan suratnya kepada kaum Quraisy."

?t-F et ;f 'rp * ,]l {snurs*rhnya aht adalah seorang yang

hanya menempel pada kaum Quraisy). YaIffIi hanya sebagai sekutu

mereka. Penafsiran ini dinyatakan s@ara tekstual, t"F' "it ry '.k
ti4ti (Afu adalah selattu dan alat tidak berasal dari kalangan mereka).

Dalam riwayat Ibnu Ishaq disebutkan, :*'tt FiU.i$t ej; lriaot
ada dalam knum itu asal l<eturunan dan tidak pula keluarga). Imam
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Ahmad menukil, 6-f *'t (Aku adalah asing diantara mereka).

As-Suhaili berkata, "Hathib adalah sekutu Abdullah bin Humaid
bin Zuhair bin Asad bin Abdul Uzza. Nama Abu Balta'ah adalah Amr.
Dikatakan, dia adalah sekutu kaum Quraisy."

Ei, WrOJei" (Dengan sebab itu mereka melindungi kerabatku).

Dalam riwayat Ibnu Ishaq,*'#* *liU:efr| ,fi. Q.o'&'x qm
memiliki seorang anak dan keluarga diantara mereka, maka aku

melalatkannya terhadap mereka untuk tujuan ini). Penjelasan lebih
lengkap terhadap hadits ini akan dipaparkan dalam pembahasan

tentang tafsir surah Al Mumtahanah.

Sebagian pengamat peperangan Nabi SAW menyebutkan-dan

dikutip juga dalam tafsir Yatrya bin Salam bahwa bunyr surat itu adalah;

}-,Jixrs *v,e *t y l,' ,ru, !t'l?:t ry r;'#;6-'rx.t1i
i>t "*srt$-tl b$ui .t:rbi'i yr:fj}urr;:pl'o:.t;;:t €iE I yt:;, ,PA
Q4mma ba'du, wahai selalian Quraisy, sesungguhnya Rasulullah SAW
datang l<epada kamu dengan pasulun seperti malam, berjalan seperti air
bah. Demi Allah, kalau beliau datang kepada lcalian sendirian niscaya

Allah alran menolongnya, dan memenuhi janji-Nya kepadanya.

Perhatilranlah urusan knmu. Wassalam). Demikian juga disebutkan As-
Suhali. Sementara A1 Waqidi meriwayatkan dengan sanad-nya yarrg

mursal bahwa Hathib menulis surat kepada Suhail bin Abi Amar,

Shafivan bin Umalyatr, dan Ikrimat, e o\i'{rf n' ,P }t'J' ,1,t'oi

"{- f'* qoi;; oI'c:;-i tii ,€ *'i-j"^:)i ri ,lfbru"til (sesungguhnya

Rasulullah SAW mmgumumkan kepada manusia untuk berperang dan

menurut pandanganlat tak ada yang dimaksudl<nnnya selain lamu, dan

alat ingin berjasa pada lalian).
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48. Perang Al Fath (Fathu Makkah) di Bulan Ramadhan

. t. .o,". ll.ot o ),, c2 !c \, tczt -.^ i'r,'- e, .
n+ -/t dt * ;t;$t r"o _{ 4!t * Att Jti .:t<i j.t *
.ot-L, €Ptir'rt? *, y\t ,*:tJi.,"oi;;i
rb .;.irr .r-i, '.bj .'di J, J; o#r i'* ii*,j :Ju. aJ. L)

\, k|ir J:;r?e iGci:r\tn, u& i,oi t;f a,
,2

* ;pi ot;*r:-i; qiir;lr,*f' {tt\; *; {.
.")br4;t &t$'l;

4275.Dari Ibnu Syihab, dia berkata: Ubaidullah Ui, eUa.ltut
bin Utbah mengabarkan kepadaku, sesungguhnya Ibnu Abbas
mengabarkan kepadanya, "Rasulullah SAW melakukan perang Al
Fath di bulan Ramadhan."

Dia berkata, "Aku mendengar Ibnu Al Musayyab mengatakan
seperti itu." Dari Ubaidillah bin Abdullah mengabarkan kepadanya,

sesungguhnya Ibnu Abbas RA berkata, "Rasulullah SAW berpuasa

hingga ketika sampai di Al Kadid 
-yaitu 

sumber air yang terdapat
antara Qudaid dan Usfan- maka beliau berbuka (tidak lagi berpuasa).

Lalu beliau terus menerus tidak berpuasa hingga bulan (Ramadhan)

berlalu."

Lie&?nt q, y'G /tf :t * i it+..-; ellt *
?-*'Lsafytqb6:_, €e" er *?'t ;; nar

i,u,ayt-:,;,*)q g* *?, &utj,:r,
-'r-,-rsJt{ & tti/-:?#-,k jt'i*It,r *;j
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i-?'i C|, ,'q flt ,so .tri.bi'r'};i -i"i'1 ,tti-^e ; lc '*'t

.?16 7tr':-.: {."?nt & lt);, ;iV
4276. Dan Az'-Z*r, O* llbaiditlah bin Abdulrun, O* *,,

Abbas RA, ..Sesungguhnya Nabi SAW keluar pada bulan Ramadhan

dari Madinah bersama 10.000 (personil). Kejadian itu berlangsung

pada awal delapan setengah tahun sejak kedatangannya di Madinah.

Beliau berjalan bersama kaum muslimin menuju Makkah. Beliau

berpuasa dan mereka pun berpuasa. Hingga ketika sampai di Al Kadid

-Yaitu 
sumber air yang terletak antara Usfan dan Qudaid- beliau

berbuka (tidak lagi berpuasa) dan mereka pun berbuka (tidak

berpuasa)."

Az-Ztthi berkat4 "sesungguhnya perintah Nabi SAW yang

diambil adalah yang paling akhir."

4277. Dari Ibnu Abbas, dia berkata, 'Nabi SAW keluar pada

bulan Ramadhan ke Hunain dan orang-orang berbeda-beda; ada yang

berpuasa dan ada yang tidak berpuasa. Ketika beliau telah duduk di

atas kendaraannya, beliau minta dibawakan wadah berisi susu atau air,

lalu beliau meletakkannya di atas telapak tangannya 
-atau 

di atas

kendaraannya- kemudian melihat kepada orang-orang. Maka orang-

orang yang tidak berpuasa berkata kepada yang berpuasa, 'Berbuka

kalian'."
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e*iY\',k:'

. 
^ 

6 1,t...,,.rr.\.. .,t e, .,-.o7 c.

^)L,lr _J-; 4t {; t;i!' it *, {* *, ,f d* .f';' 
* i* v ;f: * r) U'ti ic; *, ?G'*i,o

*t+hr &Ctt,&
4278.Dari lkrimah, dari fUrru .tUU* RA, 'J.{abi ; *ruu,

pada tatrun (perang) Al Fath." Hammad bin Zaid berkata dari Ayyub,

dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, dari Nabi SAW.

J;t';L :)ts {6 it t ,r':v ,r
al.t:-"A a,3 ,,6 q ,6u. Gi'i a* * p ir-," ,or:2.,

;or Jy, iw :Jy a$ ;r o.6.1 :Js .* iu p p"G utlt
t 

. o. . ' '

.'p,iiv irici* *,:b1(, pte*j*\t.u
4279. Dari Thawus, dari lbnu Abbas, dia berkata, "Rasulullah

SAW melakukan safar (bepergian) pada bulan Ramadhan. Beliau
berpuasa hingga sampai di Usfan. Kemudian beliau minta dibawakan

wadah berisi air dan meminumnya disiang hari agar orang-orang

melihatnya, lalu beliau tidak berpuasa hingga sampai ke Makkah."
Dia berkata, Ibnu Abbas berkata, "Rasulullah SAW berpuasa saat

dalam perjalanan dan tidak berpuasa. Barangsiapa mau, maka dia
boleh berpuasa dan boleh tidak berpuasa."

Keterangan Hpdits:

(Bab perang Al Fath di bulan Ramadhan). Maksudnya"

peristiwa itu terjadi di bulan Ramadhan tahun ke-8 H. Hal itu telah
dikemukakan pada pembahasan tentang puasa ketika membicarakan

hadits diatas. Disana disebutkan bahwa mereka keluar dari Madinah
setelah berlalu 10 hari bulan Ramadhan. Ibnu Ishaq menambahkan

da;i Az-Zthn melalui sanad ini bahwa Nabi SAW menunjuk Abu
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Ruhm Al Ghifari untuk menjadi pemimpin sementara di Madinah.

|!),i|-;1-ifrr.l ';jr i'*ti;t (beliau berkata, ,,Aku

mendengar lbnu Al Musayyab mengatakan seperti itu".). Orang yang

mengucapkan perkataan ini adalah Az-Zuhri. Bagian ini dinukil
dengan sanad yang maushul melaluri jalur diawal hadits.

) .. .)
.irt .ri i/. nrr r# ilej (Dan dari Ubaidillah bin Abdullah). Bagian

ini ainutlt :r*u irng an sanad yang maushul melalui jalur diawal
hadits. Ini juga telah dijelaskan pada pembahasan tentang puasa. Al
Baihaqi menjelaskan dari jalur Ashim bin Ali, dari Al-Laits, bagian
yang dihapus oleh Imam Bukhari dari hadits itu, dimana dia menukil
hingga kalimat, "Dan aku mendengar Ibnu Al Musayyab mengatakan
seperti itu", lalu dia menambahkan, "Aku tidak tahu, apakah beliau
SAW keluar pada bulan Sya'ban, lalu datang bulan Ramadhan, atau

keluar setelah masuk bulan Ramadhan, hanya saja Ubaidillah bin
Abdullah mengabarkan kepadaku", selanjutnya dia menyebutkan
keterangan seperti yang dikutip Imam Bukhari. Maka jelas bahwa
Imam Bukhari telah menghapus kalimat yang mengandung keraguan
tersebut.

Al Baihaqi meriwayatkan dari Ibnu Abi Hafshah, dar. Az-Zvhn
dengan sanad ini seraya berkata, 

'23'Fj * iitr,J:, I' dh'V
'OWt'U'dr?p 

?fi,(Rasulullah SAW menyerang Makkah dipagi

hari setelah berlalu 13 hari bulan Ramadhan). Kemudian dia
menukilnya dari jalur Ma'mar dat'. Az-Zuhi disertai penjelasan bahwa
kalimat ini berasal dari Az-Zuhi, lalu Ibnu Abi Hafshah
menyisipkannya ke dalam hadits. Demikian juga diriwayatkan Yunus

dari. Az-Zahi.

Ahmad meriwayatkan dengan sanad yang shahih dad. jalur

Qaza'ah bin Yahya, dari Abu Sa'id, dia berkata, i' & dt t W;
oW; r*t ,tt;), ,;i^U-gJJilt eO'{i y (Kami ketuar bersama Nabi

SAW pada tahun Al Fath [pembebasan MakkahJ setelah berlalu 2

12 _ FATITUL BAARI



malam bulan Ramadhan). Hal ini menolak keraguan sebelumnya serta
memperjelas waktu keluarnya beliau. Sementara perkataan Az-Zuhi
memperjelas hari Nabi SAW masuk Makkah, sekaligus menerangkan
bahwa lama perjalanannya adalah l?hai.

Mengenai pendapat Al Waqidi bahwa Nabi SAW keluar setelah
berlalu 10 hari bulan Ramadhan, tidak cukup berdasar untuk dijadikan
pembanding riwayat yang lebih akurat. Dalam menetapkan waktu
terjadinya peristiwa tersebut ada beberapa pendapat lain, yaitu:

Pertama, pada hari ke-16 bulan Ramadhan. Keterangan ini
dinukil oleh Imam Muslim.

Kedua, pada hari ke-18 bulan Ramadhan, sebagaimana dikutip
Imam Ahmad.

Ketiga, pada hari ke-12 bulan Ramadhan, menurut riwayat lain
dari Imam Ahmad.

Keterangan-keterangan ini mungkin digabungkan dengan
memahami salah satunya untuk hari-hari yang tersisa dari bulan
tersebut dan lainnya untuk hari-hari yang telah berlalu. Adapun
keterangan didalam kitab Al Maghazi, "Beliau masuk setelah berlalu
19 hari bulan Ramadhan", dipahami menurut perbedaan awal bulan.
Sementara dalam riwayat lain ditemukan keraguan; apakah pada hari
ke-19 atau ke-17.

Ya'qub bin Sufran meriwayatkan dari Ibnu Ishaq, dari sejumlah
gurunya bahwa pembebasan kota Makkah terjadi pada 10 hari yang
tersisa dari bulan Ramadhan. Kalau riwayat ini akurat, maka yang
dimaksud adalah bahwa peristiwa tersebut terjadi pada l0 yang
pertengahan sebelum masuk 10 yang terakhir.

O\i ?p i;;t (Bersamanya 10.000 [personilJ). Maksudnya,

dari semua kabilah yang ada. Dalam riwayat urwah secara mursal
yang dikutip Ibnu Ishaq dan Ibnu A'idzdisebutkan, 1' 

ji;i'e" j
, Lrt )-i'Stti ,rz,li, uf+tt'qfii1;* e, ept * iot ;*
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F'tL*r': (Kemudian Rasulullah SAW keluar membawa 12.000

daripada kaum Muhajirin, Anshar, Aslam, Ghifur, Muzainah,

Juhainah, dan Sulaim). Hal yang sama tercantum dalam kitab Al lklil
dan Syarf Al Musthafa. Kedua versi ini mungkin digabungkan bahwa

10.000 personil keluar bersama beliau dari Madinah, dan 2.000 lagi

bergabung saat dalam perjalanan. Hal ini akan dikelaskan pada

riwayat Urwah yang sesudahnya secara mursol.

'*'-*"lt *tfr'U J'eii'U*, OG ,f\ * eJ,5j (Hal itu berlangsung

pada o'-oi' u t/2' tah'un't"j*'kedatanga'n beliau di Madinah).

Demikian tercantum dalam riwayat Ma'mar, dan ia keliru. Adapun

yang benar adalah pada awal 7 ll2 tahun sejak kedatangan beliau di

Madinah. Kekeliruan ini terjadi karena pernyataan bahwa perang

pembebasan kota Makkah te{adi pada tahun ke-8 H. Sementara dari

bulan Rabi'ul Awal hingga Ramadhan adalah setengah tahun. Maka
yang lebih tepat, kejadian itu berlangsung pada 7 ll2 tahun sejak

kedatangan beliau di Madinah.

Hal ini mungkin dijelaskan bahwa riwayat Ma'mar berdasarkan

penanggalan awal tahun dari bulan Muharram. Jika telah masuk dua

atau tiga bulan dari tatrun berikutnya, maka boleh disebut satu tahun

dalam konteks majaz, yaitu menggunakan nama sebagian untuk

keseluruhan. Maka yang demikian te{adi di akhir Rabi'ul Awal. Dari
waktu itu hingga bulan Ramadhan adalah setengah tahun. Atau

dikatakan akhir Sya'ban pada tahun itu merupakan akhir 7 112 tahrn
sejak kedatangan beliau di Madinah, dihitung dari awal bulan Rabi'ul
Awal. Setelah Ramadhan masuk, maka masuk pula tahun yang lain.

Maka benarlah bahwa ia berlangsung di awal 8 1/2 tahun. Atau

mungkin awal tahun ke-8 adalah awal Rabi'ul Awal dan yang

sesudahnya dihitung setengah tahun.

'.lr..rtOitiiJ ifi- @eliau berpuasa dan mereka berpuasa). Hal ini

telah dijelskan pada pembahasan tentang puasa.

Hadits ketiga pada bab ini dinukil dari Ayyasy bin Al Walid,

L4 
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dari Abdul A'la, dari Khalid, dari Ikrimah. Khalid yang dimaksud
adalah AlHadzdza'.

,|t,,tz:,:t e&t *\t ,*'4t ef :J,6 /& it f i*"*
f (Dari lkrimah, dari lbnu Abbas, "Rasulullah SAW keluar pada

bulan Ramadhan ke Hunain"). Al Ismaili menganggap pernyataan ini
cukup musykil karena perang Hunain te{adi setela}r pembebasan kota
Makkah, sebab sebelumnya disebutkan bahwa Nabi SAW keluar dari
Madinah ke Makkah. Demikian juga dinukil Ibnu At-Tin dari Ad-
Dawudi, dia berkata, "Adapun yang benar bahwa Nabi SAW keluar ke
Makkah", atau yang seharusnya adalah 'Khaibar' lalu berubah
menjadi 'Hunain'.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, pemahaman batrwa ia adalah perang
Khaibar tidak dapat diterima, karena Nabi SAW keluar ke Khaibar
bukan pada bulan Ramadhan. Adapun penakwilannya cukup jelas,
karena maksud kalimat 'keluar ke Hunain' adalah bahwa perang
Hunain terjadi setelah pembebasan kota Makkatr. otetr karena ia
te{adi sesudah pembebasan kota Makkah, maka disatukan dengan
keluarnya Nabi SAW dari Madinah ke Makkah. Hal serupa ditemukan
juga dalam hadits Abu Hurairah yang akan disebutkan. tnilah cara
penggabungan yang dikemukakan Al Muhibb Ath-Thabari.

Ulama selainnya berkata, "Mungkin saja Nabi SAW keluar ke
Hunain pada hari-hari yang tersisa dari bulan Ramadhan." pernyataan

ini dikemukakan Ibnu At-Tin. Namun, pernyataan ini disanggah
bahwa Nabi SAW keluar dari Madinah pada l0 hari bulan Ramadhan.
Beliau sampai di Makkah pada pertengahan Ramadhan, lalu tinggal
selama l9 hari seperti yang akan dijelaskan.

Saya (Ibnu Hajar) katakan bahwa pemyataan yang dia
kemukakan masih perlu diteliti, karena permulaan beliau keluar dari
Madinah masih diperselisihkan seperti disebutkan dari hadits Ibnu
Abbas. Maka keluarnya beliau SAW ke Hunain terjadi pada bulan
Syawal.

FATITUL BAARI - 15



:6\1 ,f q:6YrtbS (Beliau minta dibawakan wadah yang berisi

susu atau air). Dalam riwayat Thawus dari Ibnu Abbas di akhir bab, -.. - :
ini, t.lu# i rli tJ L,-, *rjy b3 (Beliau minta dibawakan air dalam

w adah, I alu' m f num dis ian' g' h ii). Ad-Dawudi berkata, "Kemungkinan
pada satu kali beliau minta susu dan pada kali lain minta air." Saya

(Ibnu Hajar) katakan bahwa tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa
hal itu terjadi berulang kali, karena hadits ini hanya satu, begitu juga

tentang kisahnya. Hanya saja keraguan tersebut te{adi dari periwayat,

maka riwayat yang menerangkan secara tegas dan pasti harus

diprioritaskan. Sementara itu Ibnu AGTin mengemukakan pemyataan
yang cukup jauh dari kebenaran. Dia berkata, "[ni adalah dua
kejadian yang berbeda; salah satunya terjadi pada Fathu Makkah dan

lainnya pada perang Hunain."

t\,-fli l-aJJ.tt;.6, lui lOrang-orang yang tidak berpuasa

berkata kepada mereka yang berpuasa, "Berbuknlah kalian".).
Demikian yang tercantum dalam riwayat Abu Dzar. Adapun selainnya

menukil dengan kalimat, p'3-2!.(Kepada mereka yang berpuesa)."

Keduanya adalah bentuk jarnak dari kata sha'im (orang yang

berpuasa). Ath-Thabari meriwaya&an dalam l<ttab Tahdzib-nya, ]Ls
'ot*l ;- t:t:.+i ?fr8|oi.t (Orang-orang yang tidak berpuasa

berkata kepada mereka yang berpuasa, 'Berbukalah kalian wahai
para pelaku maksiat'.).

Hadits keempat di bab ini dinukil langsung oleh Imam Bukhari
dari Abdurrazzaq, dari Mamar, dari A1yub, dari Ikrimah, dari trbnu

Abbas. Sanad ini dikutip secara maushul (bersambung) oleh Ahmad
bin Hambal, dari Abdrxrazzaq. Adapaun kelanjutannya adalah, C;
,*-b, € i"y,'; ,* iut owi f e*,ro *t * ii,r i; .lr

(Nabi SAW keluar pada tahun pembebasan kota Makkah di bulan
Ramadhan. Beliau berpuasa hingga melewati kolam di perjalanan).
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'l;'t (Hammad bin Zaid berkata, diriwayatl<an dari AWtb, dari

Ikrimah, dari lbnu Abbas, dari Nabi SAV).Demikian tercantum pada

sebagian naskah Abu Dzar. Sementara dalam kebanyakan riwayat

tidak mencantumkan Ibnu Abbas. Ini juga yang ditegaskan Ad-

Daruquthni dan Abu Nu'aim dalam kttab Al Mustakhraj. Lalu dinukil
pula melalti sanad yurg maushul oleh Al Baihaqi dari Sulaiman bin
Harb 

-salah 
seorang guru Imam Bukhari- dari Hammad bin Zaid,

dari Ayyub, dari Ikrimah. Dia menyebutkan hadits secara lengkap

tentang pembebasan kota Makkah. Al Baihaqi berkata pada akhir
pembahasannya terhadap riwayat ini, "Ayyrb tidak menyebutkan

Ikrimah dalam deretan periwayat diatas-" Saya (Ibnu Hajar) katakan

bahwa hal ini sudah saya sitir, dan Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan

demikian secara mursal, dari Sulaiman bin Harb. Saya akan

menyebutkan faidah yang berkaitan dengannya ketika menjelaskan

perang yang dimaksud. Adapun jalur periwayatan Thawus dari Ibnu

Abbas telah dibahas pula pada pembahasan tentang puasa.

49. Dimana Nabi SAW Menancapkan Bendera pada Hari
Pembebasan Kota Makkah?

4t

?G f'r*h, ,k y,J;r'rLil,JG i * f? *
| - 

U'*3 ?';';'0r3, t'e;,u-:-i {: * Lq!)l

,:j:i y\t ,k :t );, * -at o#;iG'ri'i &i.:
,iV Lr;.$tr i,f i $$ ,orlht'7 r;t & ury.t.#6
Lt; ,its'r') U .yi. Jw .i7 ory rSrA 9o-ri r.1 :ot i il ,Sw

i; ,1irt ir; ,r:i S; i*,:0,i, l,te .,;r e
J;, *.r;tt ,ir,;;lu eirie *i y h' ,J- at Ji,
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*r>t ,/6.Jti )L t5 o$, i'{*:" *t y ir ,rt ;'r

o;lirt4,cnniljr J,W,?,F p *ir7,(.(
i q q';'e ) ^11 

h, -v 4t t' ;,y.ut'.ik
"ro .)y o:,6 :)ts t:! c';* t:- i5C"^4 -p ,t'i'. ,;)
,;.:; i; x'-:; ; {: tic ,:"^# -:; i ,y) a,c
';- t *'*i ;L .ut p i*,'j:*,'-a;j .u; ;r;wt -l-

t .. i...i ,o ro. :'A-;;;tQ ,y.iI; W ,)r;\t ,.t'* ,,Su t:f i ,Jv ,q
?''Jr a1;tAt ?;- ?;t ,ot;: (l t- ,e;C';.'rJJ- Sw ,u-r'St

-ie d .rc't:t i; t:l ,'u^? G- :;:r4L I l* .-^;<tt'Jrr":

Fi * ?nt,j* it Jy, e. -f$t Jti 4r- q
7 ttu,1rfit ; llt { *'r y ht * dt atrr,'^:.c*1r,

i; 3L JE t1'{*'ff ,iG od, ,t:.,*: *ht ,k yt J;,
?;- ti ,f, ,3JL ik :Ja :ki tk Jv tJv c :Jv ti,C

,* yt J;, 1?1 :Jv .^;Kr y}Si;;'-^;Etr +ht p;
; eG 6??r,ij'-, ,su o*;ur&rrfi oi *t !r\t
,1' 1o 

(t t-,rtit i ;:),Jrt jhr ii^: ,io # i ;;
'.i?, iJu ,-u-r')t'j';'oi &', ^lLht -u ir Jy, a;i u a

t-_

JLI i'p:.';-'of ";Sr'; uy -*';;c) ybt J, i:t J';:,
'r,ry uk 4 *, y\,,* Ut,y,,t,,.tk n,k
,1. z\tU#,g:l*, y';.*\t*, l?ti ly ,F
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.tg,lilt -rW ;t
4280. Dari Hisyam, dari bapakny4 dia berkata, ..Ketika

Rasulullah sAw mulai bergerak/berjalan pada tahun pembebasan
Makkah, maka hal itu sampai kepada kaum euraisy. Abu sufyan
keluar bersama Hakim bin Hizam dan Budail bin warqa' untuk
mencari informasi tentang Rasulullah sAw. Mereka bergerak hingga
mendatangi Marr Azh-zhatnan. Temyata mereka melihat api bagaikan
api Arafah. Abu Sufyan berkat4 'Apakah ini? Seakan-akan ia adalah
api Arafah'. Budail bin Warqa' berkat4 .Api bani Amr,. Abu Sufyan
berkata, 'Amr lebih kecil jumlahnya daripada itu'. Mereka pun dilihat
oleh pengawal Rasulullah sAw. Maka para pengawal tersebut
menghampiri dan menangkap mereka, lalu membawa mereka kepada
Rasulullah sAw. Pada saat itu Abu Suffan menyatakan diri masuk
Islam. Ketika telah bergerak, Nabi sAw bereabda kepada Al Abbas,
'Tahanlah Abu &tfuan di ujung bukit, agar dia dapat melihat kaum
muslimin'. Maka Abbas menahannya di tempat itu. Lalu kabilah-
kabilah mulai lewat bersama Nabi SAW. Mereka lewat satu kelompok
(kompi) satu kelompok pada Abu Sufyan. Tiba-tiba satu kelompok
lewat dan Abu Suftan berkata, 'wahai Abbas, siapakatr ini?' Dia
menjawab, 'Ini adalah Ghifar'. Dia berkat4 'Apa urusanku dengan
Ghifar'. Kemudian lewat Juhainah dan dia mengatakan seperti itu.
kwat pula Sa'ad bin Hu&aim dan dia berkata seperti itu. sulaim
lewat dan dia berkata seperti itu. Hingga datang satu kelompok tak ada
tandingannya. Dia bertanya, 'siapakatr ini?, dia menjawab, .Mereka

itu adalah kaum Anshar, mereka dipimpin sa'ad bin ubadah dan
bersamanya ada bendera'. Sa'ad bin Ubadatr berkata, .Wahai Abu
Sufoan, hari ini adalah hari pertempuran besar, hari ini dihalalkan
(kehormatan) Ka'bah'. Abu Suffan berkatq .Wahai Abbas, alangkah
baiknya jika ini adalah hari kebinasaan'. Kemudian datang kelompok

-dan 
ia adalah kelompok paling sedikit jumlatrnya- diantara mereka

Rasulullah sAw serta para sahabatnya. Bendera Nabi SAW bersama
Az-zubair bin Al Awwam. Ketika Rasulullah sAw melewati Abu
Sufyan dia berkata, 'Apakah engkau belum mengetahui apa yang

t., l.
tlJ
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dikatakan Sa'ad bin Ubadah?' Beliau berkata, 'Apa yang

dikatakannya?' dia berkata, 'Dia mengatakan begini dan begitu'.

Rasulullah bersabda, 'Sa'ad berdusta, aknn tetapi ini adalah hari

Allah mengagungkan Ka'bah dan hari dimana Ka'bah akan diberi

kain penutup'." Dia berkata, "Rasulullah SAW memerintahkan

benderanya ditancapkan di Al Hajun."

Urwah berkata, Nafi' bin Jubair bin Muth'im mengabarkan

kepadaku, dia berkat&, "Aku mendengar Al Abbas berkata kepada

Zlbair bin Awwam, 'Wahai Abu Abdillah, apakah di sini Rasulullah

SAW memerintahkanmu untuk menancapkan bendera?"' Dia berkata,

"Pada hari itu Rasulullah SAW memerintahkan kepada Khalid bin

Walid untuk masuk dari bagian atas Makkah, dari arah Kada',

sementara Nabi SAW masuk dari arah Kuda. Diantara pasukan

berkuda Khalid bin Al Walid RA yang terbunuh pada hari itu
sebanyak dua orang, yaitu Hubaisy bin Al Asy'ar, dan Kurz bin Jabir

Al Fihri."

@:
(Bab dimana Nabi SAW menancapkan bendera pada hari

Pembebasan Kota Makkah). Maksudny4 penjelasan tempat

ditancapkannya bendera Nabi SAW atas perintatrnya.

*,io pr y Xr'.J- !, l*i')66 ,i6 yj c t?;1e (Dari

Hisyam, dari bapalotya, dia berkata, "Ketika Rasulullah SAW

bergerak pada tahun pembebasan Makkah..."). Hisyam yang

dimaksud adalatr Ibnu Urwah. Imam Bukhari mengutip hadits ini
secara mursal. Saya tidak melihat pada satu jalur pun dari Urwah yang

dinukil dengan sanad yang maushul. Yang diaksudkan Imam Bukhari

dalam menyebutkan hadits ini adalah bagran akhir hadits. Dimana ia

dinukil dengan sanad ymrg maushul dan Urwah, dari Nafi' bin Jubair

bin Muth'im, dari Al Abbas bin Abdul Muththalib dan Az-Zubair bin
Al Awwam.
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r$-:j 3J-J1 
'* 

fna itu sampai kepada kaum eurarsy,). Secara

zhahir, informasi kedatangan Nabi SAW telah sampai kepada kaum

Quraisy, sebelum Abu Sufyan dan Hakim bin Hizam keluar dari
Makkah. Namun, keterangan Ibnu Ishaq dan Ibnu A'idz dai Magkazi
urwah disebutkan, "Kemudian mereka keluar sambil menunfun unta-
unta hingga singgah di Marr Azh-zhatran dan kaum euraisy tidak
mengetahui keadaan mereka." Senada dengan ini dikutip dalam
riwayat Abu Salamah yang disebutkan Ibnu Abi Syaibah, bahwa Nabi
sAw memerintahkan untuk menghambat jalan-jalan, kemudian beliau
keluar, sehingga keadaan itu membuat penduduk Makkah panik. Abu
Sufyan berkata kepada Hakim bin Hizam, "Apakah engkau mau
berangkat untuk suatu urusan? Barangkali saja kita mendapatkan
berita." Budail bin warqa' berkata kepadanya, "Aku bersama kalian."
Keduanya berkata, "Engkau juga jika mau." Lalu mereka pun menaiki
kendaraan dan berangkat.

Dalam riwayat Ibnu A'idz dai- hadits Ibnu Umar RA, dia
berkata, e:H;:k @i{1.;, wt &r!t' a' l.p il' J?i F-t
* Cl'{S-\1 ,f. * A r jig ot 6ybty ,p U\ibi *tx ,s:tlt ,y.'Pio 43 ,i; tr,rri ) ,rf i.'*j ,:A'|i:*i,?;apai .,tp
iitr ;-:" ii U,, ;1Ut$r,i.i Ui,'*a:rt6 ;s)l; 6:p,J,*:; .,t? &
,.#ir r-3-r4r d,'F3 f (Rasutultah SAW tfdak menyerang kaum

Quraisy hingga mengirim kepada mereka Dhamrah untuk memberi
pilihan kepada mereka tiga perkara; membayar diyat orang-orang
terbunuh dari suku Khuza'ah, berlepas dari persekutuan dengan sulat
Bakr, atau diserang dengan serentak. Dhamrah datang kepada
merekn dan memberi pilihan. Maka Qurzhah bin Amr berkata, 'Kami
tidak aknn membayar diyat dan tidak pula melepasknn persehttuan,
tetapi knmi akan menyerangnya dengan serentak'. Dhamrah trembali
membawa keputusan itu. Maka kaum Quraisy mengtrim Abu sufyan
kepada Rasulullah sAW meminta pembaruan perjanjian). Demikian
juga diriwayatkan Musaddad dat', mursal Muhammad bin Abbad bin
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Ja'far. Namun, Al Waqidi mengingkari hal itu dan mengklaim bahwa

Abu Sufyan telah berangkat sebelum beritanya sampai kepada kaum

muslimin."

lriij ;-J,z,rli |;i5 (Kaum Quraisy ketakutan, maka Abu Sufuan

berangknt ke Madinah dan berknta kepada Abu Bakar, 'Perbaruilah

perjanjian untuk kami'. Dia berknta, 'Urusan tidak berada di

tanganlu'. Kemudian dia datang kepada umar dan umar berlaht

lrasar kepadanya. setelah itu dia datang kepada Fathimah, makn dia

berlrnta lrepadanya, '(Jrusan tidak berada padaht'. Dia datang

kepada Ati mafta dia berftata, '(Jrusan tidak berada padalnt'.

Kemudian dia berftata, 'Alet tidak melihat seperti hari ini seorang

yang lebih sesat -yaloi dibanding Abu Sufian- engftnu pembesar

manusia, lalu dia memperbarui perjaniian'- Dia memulaillan salah

satu tangannya diatas yang lain dan berkata, 'Engkau telah diberi

perlindungan diantara manusia'. Abu Sufyan kembali ke Malcknh dan

merekn berkata lcepadanya, 'Engkau datang kepada l<ami tidak

membawa berita perang agar kami bersiaga, dan tidak pula

membawa berita tentang perdamaian sehingga kami dapat tenang'.).

Ini adalatr redaksi riwayat Ikrimah. Dalam riwayat Urwah disebutkan,

W'# llf t*\ot: * +i ,'i tiui luereka berkata padanva,

'Ali telah memperunainftanmu, sungguh melanggar perlindunganmu

sangat mudah bagi mereka'.). Maka kemungkinan maksud kalimat

"sampai kepada Quraisy'', adalah timbul dugaan yang sangat kuat

pada diri mereka batrwa Nabi SAW akan keluar, dan bukan berarti ada
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seseorang yang menyampaikan berita tersebut kepada mereka.

'F:io h' & I' Jn,f ;,:t o;,,**"frzi (Mereka ketuar

mencari informasi tentang Rasulullah SA\U. Dalam riwayat Ibnu

A'idz disebutkan, 'o$2Lti;'6')i / ,frq ry ftf i'&: otal u.t rj4
W t* (Mereka mengutus Abu Sufyan dan Hakim bin Hizam. Lalu

keduanya bertemu Budail bin Warqa', maka keduanya menyertainya,

akhirnya dia keluar bersama mereka berdua).

or L '; tt-i u-L lUingga mereka sampai ke Marr Azh-

Zhahran). Marr Azh-Zhahran adalah tempat yang terkenal. Kaum
awam menyebutnya 'Marwu Azh-Zhahran'. Adapun kata azh-zhahran
adalah bentuk ganda dari kata 'zhahr' (belakang). Dalam riwayat

mursal Abu Salamah disebutk an, g+- fifSi or;Ut 7 i q fit tll ,?
it? qtr3-tt ,>.t-i ii irpr o$ ,ijtr ob ti?it -J"lJ' ,C t\b; lnrnggo

ketika mereka mendekati bukit Marr Azh-Zhahran, mereka kegelapan
-yaloi masuk di wahu malam- maka mereka naik ke atas bukit,
ternyata api-api telah memenuhi seluruh lembah). Dalam riwayat

Ibnu Ishaq disebutkan, rU .rIT iP fit'* riitl';jJ"J,jt tti lxru*
muslimin pada malam itu menyalakan 10.000 api).

uiTitiL$g r:ts 6 :i(L i ,Sul @bu Sufuan berkata,

"Apakah ini? Seakan-akan ia adalah api Arafah"). Hal ini
mengindikasikan kebiasaan mereka yang menyalakan api yang sangat

banyak pada malam Arafatr. Dalam riwayat Ibnu Sa'ad disebutkan, L(

ru: orT i:p, r';s16 pr' ,q eu);bi1ii pj i, n' ,k ,it (Nabi

SAW memerintahkan sahabat-sahabatnya pada malam itu, lalu
mereka menyalakan 10.000 api).

ti* rtLr*,,"a'y'i,!-;ti.'Sut guaarl bin Warqa' berkata, ','rni

adalah api-api bani Amr'). Yakni suku Khuza'ah. Adapun Amr
adalah Ibnu Luhay yang telah disebutkan ketika menjelaskan nasab

Khuza' ah diawal pembahasan tentang keutamaan.
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. ,,,
iJ-Ji 'U #i s"* ,o6 I SA @bu Sufian berkata, "Amr lebih

sedikit aoripon itu"). Senadadengan ini disebutkan dalam riwayat
mursal Abu Salamah. Dalam krtab Maghazi Urwah yang dikutip Ibnu

A'idz terdapat keterangan sebaliknya- Konon ketika mereka melihat
kemah-kemah dan mendengar ringkikan kuda, maka mereka takut.

Mereka berkata, "Itu adalah bani Ka'ab 
-yakni 

Khuza'ah, dan Ka'ab
adalah marga terbesar dalam suku Khuza'ah- mereka telah terseret

dalam peperangan." Budail berkat4 "Mereka itu lebih banyak

daripada bani Ka'ab, sungguh muslihat mereka tidak akan sampai

seperti ini." Mereka berkata, 'Suku Hawazin telah datang merampas

negeri kita. Demi Allah, kita tidak mengetahui teriakan manusia yang

seperti ini."
' t )' ' ii ' t 'rriLi'j;1 yb, e !, )fl ir',y";,ti'it'i,nr;.t-U plJ

(Mereka dilihat oleh pengowal Rasulullah SAW. Makn para pengawal
tersebut menghampiri mereka dan menangkap mereka). Dalam

riwayat Ibnu A'idz disebutkan, 1;'r5;.'{t *.il' ,p ilt S}t o'€i

fr l:r; rli ,rrax-oi itf'j;t eJs, ,pbr*: ,cglir',*k V ;-u-

iJr',*s J?r;'&;r;i';,tz^$r'* rWt o$, (Rasutuuah sAW

telah mengutus pasulcan berhtda untuk menangkap semua mata-mata.

Khuza'ah berada diperjalanan in dan tidak membiarkan seorang pun
lolos. Ketika Abu &tfyan dan sahabat-sahabatnya masuk

keperkemahan knum muslimin, mereka drtangkap pasukan berkuda
pada malam hari).

Dalam riwayat mursalAbu Salarnah disebutkan, )*jU? ok3

,i4i.tr utt|{r ?6t'i.* uei,ru*i q,-* *t y inr j; ar

d';JL ! !,,t ,'p ,)ui ,k $i t: itii;i *oV ,tiui gt #:t\:it*i
16 grur':)t:fli".1, 

'iJti 
,Fi) 6ot& €!(pasutran pengawal Rasulullah

SAlt[/ terdiri dari orang-orang Anshar, dan Umar memimpin mereka

pada malam itu. Para pengawal membowa mereka kepadanya seraya

berkata, 'Kami membawa kepadamu sekelompok penduduk Maklmh
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yang kami tangkap'. Umar berkata, 'Demi Allah, sekiranya kamu

membawa Abu Sufuan kepadalu maka kalian tidak perlu menambah

lagi'. Mereka berl<nta, 'Kami telah membawa Abu Sufyan

kepadamu'.).

Ibnu Ishaq menyebutkan, ,ifi*tJ.2 i'ij" u.i'efr C" a.ril
[?A g:j ^X;, u.tb'att'orir 6 S;i lSesungguhnya Al Abbas ketuar

pada malam hari, lalu bertemu Abu Sufyan dan Budail. Dia membawa

Abu Sufyan bersamanya dengan mengendarai bighal dan kedua teman

Abu Sufyan kembali pulang). Kedua riwayat ini mungkin dipadukan

bahwa ketika para pengawal menangkap mereka, maka Al Abbas

menyelamatkan Abu Sufyan. Dalam riwayat lain dari Ibnu Ishaq

disebutkan, 1!,t,!Sir,1ti or;fur 7 ru,"i yht e lt J'r.,'J'j ili
,d|i'!fr!t\W;rfs-b1'gi*k pi * h, e !'J?i,yt
-",iri.li 

ilrili + e *t y il'.* itr Jt jy &4i','Jte
i ,f-ui'oti, €.iirs '+\t ,e$k g?.z26 rsil4vsr;fi.\l

'li rJilir u.t,iw d? J? ,zih:; u.i s-,'r:;,il tr* C:p i,Sti ,,qi
ir, ,* it f?: +G) ,? :Wt :y f e| '),6'irri rij;'j, u ,Jtii ,e
6?*'*)i *'q'i ,Jri ,4i't*it *t y (Ketikn Rasututtah

SAW singgah di Marr Azh-Zhahran, Abbas berkata, "Demi Allah,
sekiranya Rasulullah SAW masuk Makkah dengan kekerasan sebelum

merekn datang kepadanya meminta jaminan keamanan, niscaya ini
adalah kebinasaan knum Quraisy." Dia berkata, "Alru pun duduk di
atas bighal Rasulullah SAW sampai aku tiba di Al Arak. Aku berkata,
'Mudah-mudahan aku menemuknn sebagian pencari kayu atau orang-
orang yang memiliki kebutuhan ke Makkah agar dapat menyampaikan

kabar kepada mereka. Tibaliba alat mendengar suara Abu Sufyan

dan Budail bin l(arqa'." Dia berknta, "Alcu mengenali suaranya,

maka aku berkata, 'Wahai Abu Hanzhalah'. Dia pun mengenali

suaralru dan berkata, 'Apakah itu Abu Al Fadhl?' Alil berkata,
'Benar!' Dia berknta, 'Apaknh yang dapat kita lalatkan?' Alat
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berknta, 'Naik di belakang bighal ini hingga alat datang membawamu

kepada Ra.sulullah SAW dan minta iaminan lceamanan untukrnu'."

Dia berkata, "Dia naik di belakanght dan kedua sahabatnya

kembali.").

Riwayat terakhir ini menyelisihi riwayat yang menyatakan para

pengawal Nabi menangkap mere'ka semua. Akan tetapi dalam riwayat

Ibnu A'idz disebutkan, 'ni;ilo n' .p .iit J?i,P"&t"&f.Pn
6i-:6 (Budail dan Hakim masuk ke tempat Rasulullah SAlt dan

menyatakan diri masuk Islam). Dengan demikian kalimat "kedua

sahabatnya kembali" dipahami sesudah mereka berdua menyatakan

diri masuk Islam. Adapun Abu Suffan tetap berada bersama Al Abbas

karena perintah Rasulullah SAW untuk menatrannya agar melihat

kelompok pasukan kaum muslimin satu persatu. Mungkin juga

keduanya pulang saat Al Abbas bertemu Abu Suffan, tetapi kemudian

keduanya ditangkap oleh pasukan pengawal. Dalam kitab Maghazi

Musa bin Uqbah terdapat keterangan yang menguatkan hal itu. Di

dalamnya disebutkan, iirr .ri:" i:tt J't : Jt'.,ilr'tl:t flE6 o .;t'@

UJ1 ,? :thy.'t'$, 6 ?vi ,"6ri ,t-;d.';t,6 ,:*i y @t Abbas

bertemu merekn dan memberi perlindungan atas mereka lalu

memasukkan mereka kepada Rasulullah sAW. Budail dan Hakim

langsung menyatakan diri masuk Islam. Adapun Abu Sufyan

mengakhirkan masuk Islam hingga pagi hari). Keterangan dalam

riwayat Ibnu Ishaq dan mursal Abu salamatr dapat digabungkan

bahwa pasukan pengawal telah menangkap mereka. Ketika mereka

melihat Abu Suffan bersama Al Abbas, maka mereka membiarkannya

bersamanya.

Dalam riwayat Ikrimah disebutkan, !, )n: ,) .l,.r a,r-l,iS

S-i tt6s.|s-:,)ut,i f eP3 yn'& !, S?,ti,:Pi Y i' ,rr:,

ft 4q)e C? 'j i,:ri'fr'4 ,Ja saiiti c;>llt. *i li! ,iri ,itr
irs4 61ri'6*i r:ti ,,tpJlirgj' !.+ii |o6, tfr'{-,fi ,rs.i qrt a
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',j.-ii 
:fut jl o"tfit (Al Abbas membawanya kepada Rasulullah SAW,

sementara Rasulullah SAW berada dalam lcemah miliknya. Beliau
bersabda kepadanya, "Wahai Abu Sufyan, masuklah Islam niscaya

engkau akan selamat." Dia berkata, "Apa yang alcu lahtkan terhadap

Latta dan Uzza?" Dia berkata, 'Umar mendengarnya, maka dia
berkata, 'Sekiranya engkau berada di luar kemah niscaya engkau

tidak akan mengatakannya selamanya'. Maka Abu Sufyan pun pasrah.

Al Abbas membawanya ke tempatnya. Pada pagi hari l<etika dia

melihat orang-orang bersegera untuk melaksanakan shalat, maka dia
pun masuk Islam).

ot? '" U.1 u;r (Tahanlah Abu Sufyan). Dalam riwayat Musa bin

Uqbah disebutkan, "Al Abbas berkata kepada Rasulullah SAW, 'Aku
tidak menjamin jika Abu Sufyan pulang niscaya dia akan kafir lagi.

Tahanlah dia hingga engkau memperlihatkan tentara-tentara Allah
kepadanya'. Maka beliau SAW pun melakukannya. Abu Suffan
berkata, 'Apakah ini pengkhianatan wahai bani Hasyim?' Al Abbas

berkata, 'Tidak, tetapi aku memiliki kepentingan untukmu, hendaklah

engkau menunggu hingga pagr hari agar engkau dapat melihat tentara-

tentara Allah dan apa yang disiapkan Allah untuk menghadapai orang-

orang musyrik'. Beliau menahannya di tempat yang diapit dua gunung

sebelum Al Arak sampai tiba waktu pagi."

F.At * y fOi uiung gunung). Dalam riwayat An-Nasafi dan

Al Qabisi disebutkan 'Khatm Jabal', yakni hidung (ujung) gunung. Ini
juga riwayat Ibnu Ishaq dan selainnya dari kalangan pengamat

peperangan Nabi SAW. Sementara kebanyakan periwayat menukil

dengan kalimat 'hathm khabl' yang bermakna tempat paling

berdesakan. Hanya saja dia menahan Abu Sufyan di tempat itu karena

posisinya yang menyempit, sehingga Abu Suffan dapat melihat

semuanya, dan tak ada satu pun yang luput dari penglihatannya.

'; l-tAtL-jif) (Makn kabilah-kabilah pun lewat). Dalam

riwayat Musa bin Uqbah , S 'P. :q>6-t-,rri Pi y Xn' ,p '4, ,it
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'q'-,F q.g, *t io n' e'4t 1;f.i ,a.,lttt ar3-rr i,, t# 6 Y
'c.,';'i b*,iri r,rF # ,r :JE g31i:y ei 4& 6-,irA ii'Sut

4\i ry r;i 6i; &q, W"ui sAW memerintahkan seseorang

berseru, 'HendaHah setiap ftabilah menunjuftkan perlengkapan

[persenjataanJ dan perbekalai yang dibawanya'. Nabi SAW pun

memerintahkan pasukan untuk berangknt. Lalu satu l<elompok

pasukan lewat, mafta Abu Sufian berlcata, 'Wahai Abbas, apalah

Muhammad ada dalam pasulan ini?' Dia berftata, 'Tidak!' Dia

berkata, 'siapakah mereka itu?' Dia meniawab, 'fudha'ah'-

Kemudian lewah ftabilah-kabilah lain dan Abu Sufyan melihat

perkara yang hebat sehingga membuatnya gentar).

44 (Satu kelompok.-- satu kelompok)- Katiibah artinya

kelompok tentara (batalyon).

$',Piu ,:,4;b7i ;ry: r!.6 (Apa urusanku dengan

Ghfar. Kemudian Juhainah lewat dan dia mengya!@n.seperti itu).

Dalam riwayat mursalAbu Salamah disebutkmr, ,ti :Jt-it'-^ :+U7
"';* t#",f.o'G v bti ,tfi*\dr :i6 * :* :!v t,t$ u ',"?
'Uii 6rn Juhainah lewat dan dia berkata, 'Wahai Abbas, siapakah

merelrn itu?' Beliau menjawab, 'Ini adalah Juhainah'. Dia berknta,

'Apa unsanlcu dengan Juhainah, demi Allah, tidak ada antara aku

dan merekn peperangan sama sekali'.). Adapun suku-suku yang

disebutkan dalam riwayat mursal Urwatr adalah; Ghifar, Juhainah,

Sa'ad bin Hudzaim, dan Sulaim. Sementara dalam riwayat mursal

Abu Salamah terdapat tambahan; Aslam dan Muzainah. Namun, tidak

disebutkan Sa'ad bin Hudzaim, dari Qudha'ah, tetapi Qudha'ah

tercantum dalam riwayat Musa bin Uqbah- Sa'ad bin Hudzaim

terkadang dikatakan 'Sa'ad Hudzaim'. Ini dibenarkan dalam konteks

majaz.

Sa'ad bin Hudzaim adalatr Sa'ad blrr.Zarid bin Laits bin Sud bin

Aslum bin Ilhaf bin Qudha'ah. Berkumpul pada Sa'ad Hudzaim
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sejumlah marga Arab yang terdiri dari keturunan Dhinah, dan

keturunan Udzrah, salah satu kelompok suku yang terkenal. Hudzaim
yang disebutkan pada nasab Sa'ad adalah seorang budak. Dia
mengasuh Sa'ad sehingga Sa'ad dinisbatkan kepadanya.

Al Waqidi menyebutkan bahwa diantara suku yang turut dalam

pasukan tersebut adalah Asyja', Aslam, Tamim, dan Fazarah.

4f)t itii lBersamanya bendera). Maksudnya bendera Anshar.

Adapun bendera kaum Muhajirin bersama Az-Zubair bin Al Awwam,

seperti yang akan disebutkan.

a-7;t-tt ?i ti, ,or3i t;.i t;-:;tQ'i.'rj;,'sui 1sa'ad bin ubadah

berknta, "Wahai Abu Sufian, hari ini adalah hari yang dahsyat").
Yakni hari pertempuran yang sengit, karena tidak ada jalan untuk
meloloskan diri. Maksudnya, hari pembunuhan besar-besaran.

Dikatakan, 'lahimafulanfulanan', artinya si fulan membunuh fulan.

lriJr i-*-,+ ,u"V U:tslL l'|rA.iii3r 'Jt-t plr (Hari ini

dihalalknn [kehormatanJ Ka'bah. Abu Sufyan berkata, 'Wahai Abbas,

alanglrah bailcnya jika ini adalah hari kebinasaan'). Demikian
disebutkan di tempat ini secara ringkas. Maksud Sa'ad dengan

perkataannya, 'yantmul malhamah', yakri hari pembunuhan massal.

Adapun maksud Abu Suffan dengan perkataannya, 'yaum adz-

dzimar', yakni hari kebinasaan.

A1 Khaththabi berkata, "Abu Suffan berharap sekiranya dia
memiliki kekuatan untuk melindungi kaumnya dan membela mereka."

Sebagian berkata, "Maksudnya, ini adalah hari untuk marah demi

(membela) istri dan keluarga serta melindungi mereka bagi siapa yang

mampu melakukannya." Ada pula yang berkata, "Ini adalah hari yang

menjadi keharusan bagimu memeliharaku dan melindungiku agar

tidak ditimpa sesuatu yang tidak disukai."

Ibnu Ishaq berkat4 "Sebagian ulama mengklaim bahwa Sa'ad

berkata, 'Hari ini adalah hari pertempuran dahsyat, dan hari ini
dihalalkan kehormatan'. Perkataannya didengar seorang kaum
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Muhajirin, maka dia berkata, 'Wahai Rasulullah, aku tidak merasa

aman karena Sa'ad akan menghabisi kaum Quraisy'. Maka beliau

SAW bersabda kepada Ali, 'Kejarlah dia dan ambil bendera darinya,

dan peganglah bendera itu saat masuk ke Makkah'."

Menurut Ibnu Hisyam, laki-laki yang mendengar perkataan

Sa'ad adalatr Umar. Saya (Ibnu'Hajar) katakan, pernyataan ini sulit
diterim4 karena Umar dikenal sangat keras terhadap kaum Quraisy.
Al Umawi meriwayatkan dalam kitab Al Maghazi bahwa Abu Sufyan

berkata kepada Nabi SAW ketika berpapasan dengannya, "Apakah

engkau memerintahkan membunuh kaummu?" Beliau menjawab,
"Tidak!" Dia menyebutkan kepadanya apa yang dikatakan Sa'ad bin
Ubadah. Kemudian dia meminta kepadanya atas nama Allah dan

hubungan kekeluargaan. Beliau bersabda, "Wahai Abu Sufyan, hari

ini adalah hari kasih sayang, hari ini Ailah memuliakan kaum

Quraisy." Lalu beliau mengirim utusan kepada Sa'ad untuk
mengambil bendera darinya dan memberikan kepada putranya yang

bernama Qais.

Ibnu Asakir meriwayatkan melalui jalur Abu Az-Zubair dat',

Jabir, dia berkata, "Ketika Sa'ad bin Ubadah mengatakan hal itu,
maka seorang wanita Quraisy datang menghadap Nabi SAW dan

berkata:

Wahai Nabi pembawa petunjuk, kepadamu kaum Quroisy,

mohon perlindungan saat merekn minta dilindungi.

Ketika bumi terasa sempit bagi mereka,

dan mereka dimusuhi Tuhan langit.

Sungguh Sa'ad ingin menghabisi,

penduduk Hajun dan Bathha'.

Ketika beliau mendengar sya'ir ini, maka timbul kasih sayang

dalam hatinya. Kemudian beliau memerintahkan untuk mengambil

bendera dari Sa'ad dan diserahkan kepada putranya yang bernama

Qais."
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Abu Ya'la meriwayatkan dari hadits Az-Zubair, nr j; oU"oi

/-it4r"&k-t ,*|.+os'&j i)b (Sesungguhnya Nabi SAW

menyerahkan bendera itu kepadanya, maka dia masuk Makknh
membawa dua bendera). Sanad hadits ini sangat lemah. Akan tetapi

Musa bin Uqbah menegaskan dalam kitab Al Maghazi dat'. Az-Zuhi,
bahwa beliau SAW menyerahkannya kepada Az-Zttbair bin Al
Awwam. Dengan demikian, ada tiga pendapat tentang mereka yang

diserahi bendera yang diambil dari Sa'ad.

Pandangan paling baik dalam memadukan perbedaan itu adalah;

pada awalnyaNabi SAW mengirim Ali untuk mengambil bendera dari

Sa'ad, lalu membawanla hingga masuk Makkah. Kemudian beliau
khawatir timbul rasa kurang senang dalam hati Sa'ad, maka bendera

diserahkan kepada putranya yang bernama Qais. Akan tetapi Sa'ad

khawatir bila putranya melakukan sesuatu yang tidak menyenangkan

bagi Nabi SAW. Untuk rtu, dia meminta kepada Nabi SAW agar

mengambil bendera dari putranya. Saat itulah, Nabi SAW mengambil

bendera kembali dan menyerahkan kepada Az-Zubair.

Kisah terakhir ini disebutkan l.IBazzar dari hadits Anas dengan

sanad yang sesuai kriteria Imam Bukhari, il' & U, ,"1 e * oS

t'lr *'i/-bi *1io i' ,p ,;,'r;t'l<i ,kif tII'{-,1 y
i'L),S'* ti,-*t,i*.,Pl1r, i,i i* f.,€ir leax berada didepan

Nabi SAW kettka datang kc Mal(kah. Maka Sa'ad berbicara dengan

Nabi SAW agar menghindarlannya dari posisi tempat dia berada,

lrarena beliau khawatir putranya melalatkan sesuatu. Lalu dia

memalingknnnya dari tempat itu).

Menurut Al Waqidi, syair yang dilantunkan wanita tersebut

adalah karya Dhirar bin Al Khaththab Al Fihri. Seakan-akan dia

mengirim syairnya bersama wanita tersebut agar lebih menyentuh hati

orang yang dimintai belas kasih. Pada hadits ini akan disebutkan juga

bahwa Abu Suffan mengadukan kepada Nabi SAW apa yang

dikatakan Sa'ad, maka beliau SAW bersabda, 'Sa'ad berdusta', yakni
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keliru.

Al Umawi menyebutkan dalam kitab Al Maghazi, ketika Sa'ad

bin Ubadah mengatakan , ,ssei ,, ': isi i' iif 1Vt ,e;'j,ir'S;e.l itlt
'+'j' ,Prct;1 ar'J?i6-:ir3ui a'7 tlJ otSt $.i'*j 9; n' ,'b ;n,'J:y,:

/uJ' l.i'u6 ,:$,:rtq 3ir rrcri:ii6 j -;tt+ i *'J:-f lr;si-
,/t,p\o ,u:j' 4 h' ! t;, ,9;,t i'i- ept oii s.1 u",,:ut inlu't1t

f it y 
"1-t*,t 

r-:,.- qirgt rii;6 ! (Hari ini dihatatkan

kehormatan, hari ini Allah menghinakan knum Quraisy", maka

Rasulullah SAW berpapasan dengan Abu Sufyan, dan ketika

melewatinya dia memanggil beliau, "l(ahai Rasulullah SAIII, apakah

engkau memerintahkan membunuh kaummu? " -Kemudian dia

menceritakan perkataan So'ad bin Ubadah-, lalu berkata, "Aku

menympahmu atas nama Allah tentang kaummu. Engkau manusia

paling baik dan paling antusias mempererat hubungan kekeluargaan

diantara mereka." Beliau bersabda, "Wahai Abu Sufyan, hari ini
adalah hari kasih sayang, hari ini Allah memuliakan kaum Quraisy."
Beliau SAW mengirim utusan kepada Sa'ad dan mengambil bendera

dari tangannya lalu menyerahkan kepada putranya yang bernama

Qais).

-1&r']fii'rit-'zi? oiE d (Kemuaian datang satu ketompok,

dan ia adalah kelompok paling sedikit). Yakni paling sedikit
jumlahnya. Iyadh berhata, "Semua periwayat menukil dengan kata

aqallu (paling sedikit). Namun, dalam lotab Al Jam'i karya Al
Humaidi disebutkan dengan kata ajallu (paling agung), dan inilah
yang lebih tepat. Narnun, kebenaran versi pertama juga tidak dapat

disangkal, sebab kaum Muhajirin sangat sedikit jumlahnya

dibandingkan kabilatr-kabilah yang lain."
A'\'io',p i'ii; ';ai ,{1, i./lr t pi y iu' *l; U"u';'t

t6:tt-?'i'rtaj,t 6 i$, ilf ,i; ttl;.- j|.Jli y 1n"nd"ro Nabi SAW

bersama Az-Zubair bin Al Awwam. Ketilm Rasulullah SAW melewati
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Abu Sufyan, dia berkata, "Apakah engkau tidak mengetahui apa yang

dikntalrnn Sa'ad bin Wadah"). ltbl Suffan tidak puas dengan apa

yang terjadi antara dirinya dengan Al Abbas hingga mengadukannya

kepada Nabi SAtil/.

-Ji,.:,,-ri-, :JLii @eliau berl<ata, "Sa'ad berdusta'). Di sini

terdapat penggunaan kara kadzib (dusta) dengan arti mengabarkan

sesuatu menyalahi apa )rang akan terjadi sebenarnya, meskipun orang

yang mengucapkannya berdasarkan dugaan yang kuat dan faktor-
faktor pendukungnya-

el3l 
- 

t, '#-it'- @ari diagungkannya Ka'bah). Ini

mengisyaratkan kemenangan Islam, kumandang adzan yang

dilantunkan Bilal di atas Kabah, dihancurkannya patung-patung yang

ada di sekitarnya dan dihapuskannya gambar-gambar yang ada di
dalamnya, sertahal-hal yang lain.

'e;A 
-,-*t?S: fruori Ka,bah diberi penutup). Dikatakan

bahwa kaum Quraisy biasa me,lnberi kain penutup Kabah pada bulan

Ramadhan. Maka waktu tersebut bertepatan dengan hari itu. Atau
maksud katayaum (had) di sini adalah masa. Seperti dikatakan, yaum

al fath (masa pembebasaa kota Makkah). Nabi SAW mengisyaratkan

bahwa beliau yang akan me,mberi penutup Kabatr tahun itu, dan itu
benar-benar terjadi.

:F-L3)ifjl'1;rt y X,,,r,; :' l;.;;ti (Rasutuuah

SAW memerintahknn agar benderanya ditancapkan di Al Hajun).

Hajun adalah te,npat te*enal yang terletak di dekat pekuburan

Makkah.

i i4|:it-o6,'+,iu i, i i il gu ,r?rri1;ie
qfjt 's;'oi '9, * i, * lt J*:)'ql ui u .iir r u.1 6- :1$r

(Urwah berkata, Nafr' bin Jubair bin Muth'im mengabarkan

kepadala4 dia berkata, "'Aht mendengar Al Abbas berkata kepada Az-

Zubair bin Al Awwam, 'Wahai Abu Abdillah, apakah di sini
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Rasulullah SAW memerintahkanmu untuk menancapkan bendera? "').

Redaksi ini memberi asumsi bahwa Nafi' mendengar ucapan itu

langsung dari Al Abbas pada peristiwa pembebasan kota Makkah.

Padahal tidak demikian, karena dia tidak tergolong sahabat. Akan

tetapi menurutku, Nafi' mendengar Al Abbas mengatakan hal itu
kepada Az-Zubair setelah pembebasan kota Makkah, yakni pada

musim haji disaat keduanya menunaikannya, entah pada khilafah

Umar atau pada khilafah Utsman. Mungkin juga dipahami dengan arti,

"Aku mendengar Al Abbas berkata, 'Aku berkata kepada Az-

Zlbair..."'. Namun, kalimat 'aku berkata' dihapus.

;t;l.;i; ilr ,,tla il' J?:)t1t:Jrii (ota berkata, "Rasulullah

SAW memerintahkan"). Orang yang mengucapkan perkataan ini
adalah Urwah, dan ini merupakan kelanjutan hadits. Redaksi hadits ini
menunjukkan bahwa ia dinukil melalui jabtr murscl, kecuali bagian

yang ditegaskan oleh Urwah telatr dia dengar langsung dari Nafi' bin

Jubair. Adapun sisanya mungkin diterima oleh Urwah dari bapaknya

atau dari Al Abbas. Sebab Urwah sempat bertemu Al Abbas ketika

masih kecil. Mungkin juga Urwah mengumpulkan berita ini dari

sejumlalr periwayat dengan sanad-sanad yarrg berbeda, dan inilatt
yang lebih kuat.

;bi'..f ,$Ubl ,:;i i'$e yii-ri" h'& i' J?:'.ir:
,,-ir 47, '"t a;lt?rt &',#,;ssi,:,G ,t,k lwoti S,tw

memerintahkan Khalid bin Al Walid pada hari itu agar masuk dari
bagian atas Makknh dari jalur Kada', dan Nabi SAW masuk dari jalur
Kuda). Hal ini bertentangan dengan keterangan dalam hadits-hadits

shahih yang akan disebutkan bahwa Khalid masuk dari aratr bawah

Makkah sementara Nabi SAW dari arah atasnya. Ibnu Ishaq

menegaskan; Khalid bin Al Walid masuk dari bagian bawah Makkah

dan Nabi SAW masuk dari bagian atasnya. Lalu didirikan kemah

untuknya di tempat itu.

Masalah ini dituturkan oleh Musa bin Uqbah dengan jelas. Dia

berkat4 "Rasulullah SAW mengirim Az-Ztbair bin Al Awwam untuk
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memimpin kaum Muhajirin serta pasukan berkuda mereka. Beliau

SAW memerintahkannya agar masuk dari jalur Kada' di arah atas

Makkah. Dia diperintah juga menancapkan bendera di Al Hajun serta

tidak meninggalkan tempat itu hingga Nabi SAW datang. Beliau

SAW mengutus Khalid bin Al Walid memimpin beberapa kabilah,

yaitu Qudha'ah, Sulaim, serta selain mereka, dan diperintahkan agar

masuk dari arah bawah Makkah, lalu menancapkan bendera di tempat

terdekat ke Ka'bah. Kemudian Nabi mengutus Sa'ad bin Ubadah

memimpin pasukan di depan beliau seraya memerintahkan mereka

agar menahan diri dan tidak membunuh, kecuali yang melakukan

perlawanan.

Al Baihaqi menukil dengan sanad yang hasan dari hadits Ibnu

Umar, dia berkata, "Ketika Rasulullah SAW masuk ke Makkah pada

tahun pembebasan kota Makkah, beliau melihat kaum wanita

memukul muka-muka kuda dengan kerudung, maka beliau tersenyum

kepada Abu Bakar dan berkata, "Wahai Abu Bakar, bagaimana yang

dikatakan Hassan?" Maka Abu Bakar melantunkan ucapan Hassan:

Lenyaplah ragalat jika kamu tidak melihatnya,

menerbangkan debu dan tempatnya adalah Kada'.

Menggiring unta-unta lengkap dengan pelana,

dipulaii oleh wanita-wanita dengan kerudung mereka.

Nabi SAW bersabda, "Masukilah ia dari arah yang dikatakan

Hassan-"

(Pada hari itu diantara pasukan berkuda Khalid bin Al Walid yang

terbunuh ada dua orang; Hubaisy bin Al Asy'ar). Al Asy'ar adalah

gelar. Adapun namanya adalah Khalid bin Sa'ad bin Munqidz bin
Rabi'atr bin Akhzam Al Khuza'i. Dia adalah saudara Ummu Ma'bad

yang dilewati Nabi SAW saat berhijratr. Al Baghawi dan Ath-

Thabarani serta yang lainnya menukil kisahnya dari Hizam bin
Hisyam bin Hubaisy, dari bapaknya, dari kakeknya. Sementara dari
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Imam Ahmad disebutkan; Musa bin Dawud menceritakan kepada

kami, Hizam bin Hisyam bin Hubaisy menceritakan kepada kami, dia

berkata, Fjo :i; ilr .,La it J'",i € dt a'-*:f (Kakekku turut

dalam perang pembebasan kota Makknh bersama Rasulullah SArn.

|Jt (Dan Kurz). Dia adalah Ibnu Jabir bin Hisl bin Al Ahabb

bin Hubaib Al Fihri. Dia termasuk pemimpin kaum musyrikin. Dia
yang menyerang hewan milik Nabi SAW pada perang Badar pertama.

Setelah itu dia masuk Islam dan diutus oleh Nabi SAW untuk

mengejar suku Urainah. Ibnu Ishaq menyebutkan bahwa keduanya

menempuh jalan yang menyimpang dari pasukan Khalid dan

keduanya dibunuh kaum musyrikin pada hari itu. Dia menyebutkan

juga bahwa pasukan Khalid bertemu sekelompok kaum Quraisy,

diantara mereka Suhail bin Amr dan Shafinan bin Umayyah, mereka

berkumpul di Khandamatr (satu tempat di arah bawah Makkah) untuk

rnemerangi kaum muslimin. Lalu terjadi pertempuran salah seorang

prajurit pasukan Khalid bin AI Walid yang bernama Maslamah bin

Maila' Al Juhani terbunuh. Sementara kaum musyrikin kehilangan 12

atau 13 anggota pasukannya, dan mereka pun mrmdur. Sehubungan

dengan ini Hammas bin Qais bin Khalid Al Balsi melantunkan sya'ir

-Ibnu 
Hisyam berkata, 'IVIetrurut versi lain Enair ini adalah milik

Ru'asy Al Hudzali"--{itujukan kepada istrinya ketika mencelanya

karena lari dari peperangan melawan kaum muslimin. Dia berkata:

Sungguh jika engkau melihat peristiwa Khandamah,

ketilw Shafwan dan Ilaimah melarikandiri-

Kami dis ambut pedang-pedang yang terhunus,

memotong setiaP betis dan kePolo-

Pulatlan yang tidak terdengar kecuali rintihan,

maka kau tak akan mencela walau sqatah kata.

Musa bin Uqbah menyebutkan, 'T(halid bin Al Walid

menerobos hingga masuk dari arah bawah Mat*ah- Di tempat itu

telatr berkumpul bani Bakr, bani Al Harits bin Abdu Manat, dan
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orang-orang dari Hudzail maupun Ahabisy yang pemah dibantu kaum

Quraisy. Mereka menghadang I(halid sehingga perang antara kedua

pasukan itu tak terelakkan. Akhirnya mereka kalah, sekitar 20 orang
bani Bakr, dan 3 atau 4 orang bani Hudzail terbunuh dalam peristiwa
itu. Mereka terus terdesak hingga ke Al Hazurah dekat pintu masjid
sampai mereka masuk ke dalam pemukiman. Sebagian mereka naik ke

atas bukit, dan Abu Sufyan berseru, "Barangsiapa menutup pintu
rumahnya dan menahan tangannya, maka dia aman." Rasulullah SAW
melihat kilatan pedang dan bersabda, "Mengapa hal ini terjadi padahal

aku telah melarang berperang?" Mereka berkata, "Kami kira Khalid
diperangi dan tidak ada pilihan baginya kecuali melawan." Setelah

keadaan terkendali, Nabi berkata kepada Khalid, "Mengapa engkau

berperang sementara aku telah melarangnya?" Dia menjawab,
"Mereka yang memulai dan menyerang kami dengan senjata. Aku pun
telah menahan diriku semampuku." Beliau AW bersabda, "Keputusan

Allah adalah baik."

Ibnu Sa'ad menyebutkan bahwa jumlah korban dari kaum kafir
adalah 24 orang, dari Hudzail 4 orang. Versi lain mengatakan bahwa
mereka yang terbunuh adalah 13 orang.

Ath-Thabarani meriwayatkan dari hadits Ibnu Abbas, dia

berkata, kl; illr ol 'i6i *ty.l, ,p yt lyr',ii lnaruluuah

SAW berkhutbah seraya bersabda, 'sesungguhnya Allah
mengharamkan Makkaft'.). Dikatakan didalamnya, .l-:J-r,l ! irJr; r5
's-ji:g"&' E ot,'i',lut Szlt is6 ,p, e* i'Sa oti i-';, |$ ,:Sl;-

'k-i ,qlh'jt'):€"t j'* ,p ,* oti'i Fi eni Khatid bin At

Walid berperang." Beliau bersabda, "Berdirilah wahaifulan, kntakan
kepadanya agar menghentikan peperangan." Laki-laki itu datang
kepada Khalid dan berkata, "Sesungguhnya Nabi Allah berkata
kepadamu agar engkau membunuh siapa yang bisa engkau

dapatkan." Setelah itu laki-laki tersebut minta maaf kepadanya dan

Nabi SAW diam).
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Ath-Thabarani melanjutkan; Nabi SAW memerintahkan para

komandannya agar tidak membunuh kecuali yang melakukan

perlawanan, hanya saja dikecualikan beberapa orang diantara mereka.

Saya telah mengumpulkan nama-nama mereka dari berbagai berita

yang ada, yaitu Abdul tJzza bin Khathl, Abdullah bin Sa'ad bin Abi

Sarh, Ikrimah bin Abu Jahal, Al Huwairits bin Nuqaid, Maqis bin

Shubabah, Hubar bin Al Aswad, dua penyanyi wanita Ibnu Khathl

(keduanya menyanyi mengejek Nabi SAW), dan Sarah (maula bani Al
Muthalib, dan ia yang membawa surat Hathib). Adapun Ibnu Abi Sarh

sempat masuk Islam lalu murtad. Kemudian Utsman memberi syafaat

untuknya dihadapan Nabi SAW sehingga darahnya tidak ditumpahkan

dan islamnya diterima. Sedangkan Ikrimah melarikan diri ke Yaman

dan diikuti oleh istrinya (Ummu Hakim binti Al Harits bin Hisyam),

maka dia kembali bersama istrinya di bawah jaminan keamanan dari

Nabi SAW. Kemudian Al Huwairits adalah orang yang sangat keras

menyakiti Nabi SAW ketika di Makkah, maka ia dibunuh oleh Ali
pada saat fathu Makkah. Sementara Maqis bin Shubabah awalnya

telah masuk Islam, tetapi kemudian membunuh seorang laki-laki

Anshar karena telah membunuh saudaranya yang bernama Hisyam

tanpa sengaja. Maqis datang mengambil diyat (denda pembunuhan)

lalu membunuh laki-laki Anshar tersebut. Setelah itu dia murtad.

Maka dia dibunuh oleh Numailah bin Abdullah pada fathu Makkah.

Adapun Hubar sangat keras menyakiki kaum muslimin dan sempat

mengganggu Zainab binti Rasulullah SAW saat hijrah. Dia menusuk

perut unta yang ditunggangi Zainab sehingga Zainab jatuh. Rasa sakit

tersebut tetap dirasakannya hingga wafat. Ketika fathu Makkah dan

setelah Nabi SAW memerintahkan membunuhnya, maka dia

mengumumkan keislamannya. Nabi SAW menerima pernyataannya

itu dan memaafkannya. Kedua wanita penyanyi tersebut adalah

Qartana dan Qarinah. Salah satunya dimintakan jaminan keamanan,

lalu dia masuk Islam, dan satunya lagi dibunuh. Sementara Sarah

menyatakan diri masuk Islam dan hidup hingga khilafah Umar.

Namun menurut Al Humaidi, wanita ini juga dibunuh.
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Abu Mi'syar menyebutkan bahwa diantara mereka yang

diperintahkan untuk dibunuh adalah Al Harits bin Thalathil Al
Khuza'i. Dia dibunuh Ali RA. Selain Ibnu Ishaq menyebutkan bahwa

Qartana masuk Islam sedangkan Qarinah dibunuh. Al Hakim
menyebutkan pula bahwa diantara mereka yang diperintahkan untuk
dibunuh adalah Ka'ab bin Zuhair. Kisahnya cukup masyhur. Setelah

itu dia datang dan menyatakan diri masuk Islam, lalu memuji Nabi
SAW. Diantaranya juga Wahsyi bin Harb yang telah disebutkan pada

kisah perang Uhud, Hindun binti Utbah (istri Abu Sufyan), Arnab
mantan budak Ibnu Khathl (dia terbunuh), dan Ummu Sa'ad (uga
terbunuh). Demikian keterangan yang disebutkan Ibnu Ishaq. Maka
jumlah mereka yang diperintahkan untuk dibunuh mencapai 18 laki-
laki dan 6 wanita. Namun, kemungkinan Amab dan Ummu Sa'ad

adalah dua wanita penyanyi yang dimaksud. Hanya saja terjadi
perbedaan tentang nama keduanya atau sekali waktu yang disebutkan

adalah gelar dan pada kali lain disebutkan nama asli keduanya. Saya
(Ibnu Hajar) katakan, pada hadits Anas di bab ini akan disebutkan
juga tentang Ibnu Khathl.

Imam Ahmad, Muslim, dan An-Nasa'i meriwayatkan dari
Abdullah bin Rabah, dari Abu Hurairah, dia berkata , ,* yt J*:t|Fi
cp\r ,P -!Jt'6i3 9!t i.u.e #,lt ,s:.Lt &'u;.u: *3 ^tb'^iJ,
rlw g,'q.1,:.1! d f i;; s.i t;. i.Jui *f, *i:tp t1 ,*;.i

ojr, u;rl;iytJs p rn4"r$ii y:i' ;r"f ,!'u17t ,'A iui ,a $tul
biiu:,: w,ia;A' ,;;:; itjC .iau e 

j'j i':r:; E^t:r;li',,s7\r
'd:j 1 ,rarJ irp 'c-..i lt'l', s- i,lot tq, ii ir+t .ews .t1r:.t;i 

S*:,
"tpi',iiU.ti.'6tbi u|&jil' ,,I; !, [r,r]uiit .ii,a. (Rasutuilah

SAW datang dan mengirim Khalid dalam salah satu kelompok
pasukan sementara Az-Zubair dalam kelompok yang lainnya.
Kemudian beliau mengirim Abu Ubaidah memimpin pasukan tanpa

senjata. Beliau SAW bersabda kepadaku, 'Panggilkan orang-orang
Anshar'. Alru memanggil dan mereka datang lalu mengelilingi beliau.
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Beliau bersctbda kepada mereka, 'Apakah kalian melihat golongan
rendah Quraisy dan pengikut-pengikut mereku?' Kemudian beliau
menepukkan salah satu tangannya kepada yang lain dan bersabda,
'Babatlah mereka dan datanglah kalian kepaduku di Shafa'." Abu
Hurairah berkata, "Kami berangkat dan tak seorang pun yang ingin
kami bunuh diantara mereka melainkan kami mentbunuhnya. Abu
Sufyan datang dan berkata, 'Wahai Rasulullah, telah dihalalkan
wanita-wanita Quraisy. Tidak ada Quraisy sesudah hari ini'." Dia
berkata, "Rasulullah bersabda, 'Barangsiapa menutup pintu
rumahnya, maka dia aman'.").

Kisah ini dijadikan dalil oleh mereka yang mengatakan Makkah
dibebaskan melalui kekerasan sebagaimana pendapat mayoritas.
Sementara dari Imam Syaf i dan salah satu riwayat dari lmam Ahmad
disebutkan; Sesungguhnya Makkah dibebaskan melalui perdamaian,

karena adanya jaminan keamanan tersebut. Begitu pula
pemukimannya dinisbatkan kepada penduduknya, ia tidak dibagi, dan
para prajurit tidak dapat memiliki pemukimannya. Sekiranya tidak
dibebaskan melalui perdamaian tentu boleh mengeluarkan
penduduknya dari pemukiman-pemukiman mereka.

Hujjah kelompok pertama adalah penyataan tegas yang

memerintahkan untuk membunuh dan perang yang terjadi antara

Khalid dengan kaum Quraisy. Begitu pula penegasan Nabi SAW
bahwa Makkah dihalalkan untuknya sesaat pada waktu siang, dan
larangan beliau mengikutinya dalam hal itu.

Kelompok ini menjawab tentang tidak adanya pembagian

tanahnya, bahwa hal itu tidak menafikan pembebasan melalui
kekerasan, karena masalah pembagian tanah yang ditaklukkan tidak
disepakati, bahkan perbedaan pendapat mengenai hal itu cukup
masyhur di kalangan sahabat dan generasi sesudah mereka. Sejumlah
negeri ditaklukkan melalui kekerasan, tetapi tanahnya tidak dibagi-
bagi. Kejadian ini berlangsung pada masa pemerintahan Umar dan

Utsman, Padahal saat itu sebagian besar sahabat masih hidup.
Sementara Makkah memiliki kelebihan dibanding negeri-negeri lainya

40 - FATHUL BAARI



yan1 mungkin dijadikan alasan untuk memberi hukum khusus

baginya, yaitu bahwa Makkah adalah negeri tempat ibadah bagi para

hamba. Allah telah menjadikannya sebagai wilayah haram baik bagi
yang mukim maupun para pengunjung.

Mengenai pernyataan Imam An-Nawawi bahwa lmam Syaf i
berhujjah dengan hadits-hadits masyhur bahwa Nabi SAW
mengadakan perjanjian damai dengan mereka di Marr Azh-Zhahran
sebelum masuk Makkah, maka perlu ditinjau kembali. Karena apa

yang dia sitir jika maksudnya adalah sabda beliau SAW,
"Barangsiapa masuk rumah Abu Sufyan, maka dia aman" seperti

disebutkan terdahulu, dan sabdanya, "Barangsiapa masuk masjid"
sebagaimana dikutip Ibnu Ishaq, maka yang demikian tidak
dinamakan perjanjian damai, kecuali pihak yang menjadi objek
komitmen menahan diri untuk tidak melakukan perlawanan.

Sementara yang dikutip dalam hadits-hadits shahih sangat jelas
menunjukkan bahwa kaum Quraisy telah siap untuk perang. Misalnya
hadits Abu Hurairah RA yang diriwayatkan lmam Muslim, t iti_ri iri

rili';t11 |&ti & ;d C oL{'ot) ,:1'F ?:"it $ui eqiii t4J tScri'dr
i- "j \.iJi 4;ti oi71 ,pi 9b io' ot; y, lrtiut ,$a g-ir 6r;g,ltt

tli tiilAG ,iu .6.aurrfltj p r:.tb; fl:rrri *i ,rs?\t ,p :"q o:;i'ly,
'oJfi r)1 t3-'iJ3 bi rr:i 1S 

" 
r * g guhny a eur aisy m en gump u I kan

golongan rendah dan para pengikut merekn. Merekn berkata, 'Kita
jadikan orang-orang ini dibarisan terdepan. Apabila mereka berhasil,
maka kita bersama mereka. Namun, jika merekn kalah, maka kita
memberikan apa yang mereka minta kepada kami'. Maka Nabi SAI{
bersabda, 'Apakah kalian melihat golongan rendah Quraisy?
Kemudian beliau mengatakan dengan salah satu tangannya di atas
yang lain, yakni bunuhlah mereka hingga kalian datang kepadaku di
Shafa'. Kami berangkat dan tak seorang pun yang ingin kami bunuh
m el a i n knn kam i m em bunuhny a).

Adapun jika yang dia maksud dengan perdamaian adalah ikrar
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perdamaian, maka hal ini tidak dinukil oleh seorang pun, dan

menurutku yang dia maksud hanyalah kemungkinan pertama.

Para pendukung pendapat kedua juga berdalil dengan riwayat

Ibnu Ishaq ketika menuturkan kisah pembebasan kota Makkah. Dia

berkata; Al Abbas berkata, "Mudah-mudahan aku mendapatkan para

pencari kayu bakar, atau orang yang mengambil air susu, atau orang

yang memiliki kepentingan untuk datang ke Makkah." Tujuannya

untuk mengirim berita ke Makkah tentang keberadaan Rasulullah

SAW, agar mereka keluar kepadanya dan minta keamanan, sebelum

beliau memasuki Makkah dengan kekerasan. Kemudian pada bagian

akhir setelah menyebutkan kisah Abu Sufyan, beliau berkata, |yt i
*it Jbe)\\ Jt a6r c:F ,qrxi u.u',rvi'i3 ,r1 't# ttrg) s.i'rr:t

(Barangsiapa masuk rumah Abu Sufyan, maka dia aman.

Barangsiapa menutup pintu rumahnya, maka dia aman. Kemudian

orang-orang pun berpencar ke rumah-rumah mereka dan ke masjid).

Dalam riwayat Musa bin Uqbah dalam kitab Al Maghazi-

sebagai karya paling orisinil mengenai masalah ini menurut mayoritas

ulama- disebutkan, "Abu Sufyan dan Hakim bin Hizam berkata,

'Wahai Rasulullah, sepatutnya persiapan dan strategimu engkau

arahkan kepada suku Hawazin. Sesungguhnya mereka lebih jauh dari

rasa kasih sayang dan lebih keras permusuhannya'. Beliau bersabda,

'Aku berharap Allah mengumpulkan keduanya untukku; pembebasan

Makkah serta kemuliaan Islam, dan kekalahan Hawazin serta

mendapatkan harta benda mereka'. Abu Sufyan dan Hakim berkata,

'serukan kepada manusia tentang jaminan keamanan, bagaimana

pendapatmu jika kaum Quraisy menyingkir dan menahan tangan-

tangan mereka, apakah mereka dijamin aman?' Beliau bersabda,

'Barangsiapa menahan tangannya dan menutup pintu rumahnya,

maka dia aman. Barangsiapa masuk rumah Abu Sufyan, maka dia

aman. Barangsiapa masuk rumah Hakim, maka dia aman'. Adapun

rumah Abu Sufyan berada di arah atas Makkah, sedangkan rumah

Hakim berada di arah bawah Makkah. Ketika beliau SAW telah
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bergerak ke Makkah, Abbas berkata, 'Wahai Rasulullah, sungguh aku

tidak menjamin bila Abu Sufyan tidak akan murtad, kembalikan dia

hingga engkau memperlihatkan tentara-tentara Allah kepadanya'.

Beliau menjawab, 'Aku lakukant'." Lalu disebutkan kisah

selengkapnya.

Riwayat ini sangat tegas menunjukkan adanya jaminan

keamanan secara umum. Ia adalah jaminan keamanan dari Nabi bagi

setiap penduduk Makkah yang tidak melakukan perlawanan. Atas

dasar ini maka Imam Syaf i mengatakan bahwa Makkah berada

dalam jaminan keamanan dan tidak ditaklukkan dengan kekerasan.

Sementara jaminan keamanan sama seperti perjanjian damai. Adapun

mereka yang melakukan perlawanan atau mereka yang dikecualikan

dari jaminan keamanan dan diperintahkan agar dibunuh meski

bergantung pada kain penutup Ka'bah, maka semua itu tidak

berkonsekeunsi batrwa Makkah dibebaskan melalui kekerasan.

Akan tetapi mungkin hadits Abu Hurairah tentang perintah

beliau berperang digabungkan dengan hadits di bab ini tentang

jaminan keamanan dari beliau. Yaitu jaminan keamanan diberikan

dengan syarat kaum Quraisy tidak melakukan perlawanan. Ketika

mereka berpencar ke rumah masing-masing dan rela dengan

keputusan itu, hal ini tidak menghalangi jika golongan rendah mereka

yang tidak mau menerima keputusan, tetap melakukan perlawanan

terhadap Khalid bin Al Walid. Maka Khalid memerangi mereka

hingga berhasil mematahkan kekuatan mereka sehingga mungkin

dikatakan negeri itu dibebaskan melalui kekerasan. Sebab yang

menjadi pedoman adalah tokoh-tokohnya dan bukan pengikut serta

kelompok mayoritas bukan minoritas. Meski demikian tidak ada

perbedaan bahwa peristiwa ini tidak berakhir dengan pembagian

rampasan dan tak seorang pun yang melakukan perlawanan yang

dijadikan tawanan perang. Hal ini termasuk fakta untuk menguatkan

pendapat yang mengatakan Makkah tidak dibebaskan melalui

kekerasan.

Abu Daud meriwayatkan melalui sanad ymg hasan dari Jabir,
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bahwa dia ditanya, "Apakah kalian mendapat rampasan perang pada

peristiwa pembebasan kota Makkah?" Dia menjawab, "Tidak!"

Sekelompok ulama 
-diantaranya 

Al Mawardi- cenderung

mengatakan sebagian wilayah Makkah dibebaskan melalui kekerasan

berdasarkan perlawanan yang dihadapi I(halid bin Al Walid. Pendapat

ini dikukuhkan Al Hakim dalam'kitabnya Al1ftli/. Namun yang benar,

bentuk pembebasannya adalah dengan kekerasan, tetapi penduduknya

diperlakukan seperti negeri yang ditaklukkan dibawah jaminan

keamanan.

Sekelompok ulama 
-diantaranya 

As-Suhaili- menolak jika
tidak adanya pembagian tanahnya dan bolehnya menjual pemukiman

serta menyewakannya, dijadikan alasan untuk menyatakan Makkah

dibebaskan melalui perdamaian. Mengenai masalah pertama bahwa

Imam (pemimpin kaum muslimin) bebas memilih antara membagi

tanah negeri yang ditaklukan atau tidak membaginya sebagai wakaf
kaum muslimin. Hal ini tidak berkonsekuensi larangan menjual

pemukimannya atau menyewakannya. Adapun perkara kedua,

sebagian mereka berkata, "Tanah tidak masuk daiam hukum harta

benda. Sebab umat terdahulu jika mengalahkan kaum kafir, maka

tidak boleh mengambil harta benda. Bahkan api akan turun dan

memakan rampasan tersebut. Lalu tanah dimamfaatkan oleh mereka

secara umum. Allah berfirman dalam surah Al Maa'idah [5] ayat 21,

|-35ir' '4t \, 4t'zJ:rJ:Jr ,aj1r rt3ir (Masuktah ke tanah suci

[Palestinal yang telah ditentukan Allah bagirnu), dan firman-Nya

dalam surah Al A'raaf l7l ayat 37, G)15 o;lbt - 5i€ a-ir flTr reriit

W.f't ;o\i)t lOan Kami pusakakan kepada kaum yang telah ditindas

itu, negeri-negeri bagian timur bumi dan bagian baratnya). Masalah

ini cukup masyhur. Kemudian sebagian besar penjelasan pemukiman

Makkah telah dipaparkan pada bab "Mewarisi Pemukiman Makkah"
pada pembahasan tentang haji.
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4281. Dari Mu'awiyah bin Qurrah, dia berkata: Aku mendengar

Abdullah bin Mughaffal berkata, "Aku melihat Rasulullah SAW pada

saat pembebasan kota Makkah berada di atas untanya, dan beliau
membaca surah Al Fath seraya melantunkannya." Beliau berkata,
"Kalau bukan karena orang-orang akan berkumpul di sekitarku,
sungguh aku akan mengulangi sebagaimana beliau mengulangi."

c c z c / oz ) c '. ,z c / 9 c 1,. . 1 , o , 1 o 6 . , c /
,J )-P,-P e / q f L5-Plt ;'a-ai> G_ ) I y f
,,*' S;';i yt J;., i. ,6:t,';:)iC (t :t ; a;t-,i't o,1i

yFi ,ry 6a;|p, ,*i ^ltXt ,-k ,,itiu
4282. Dari Muhammad bin Abi Hafshah, dari Az-Zuhi, dair

Ali bin Al Hushain, dari Amr bin Utsman, dari Usamah bin Zaid,,

bahwa dia berkata pada saat pembebasan kota Makkah, "Wahai
Rasulullah, dimana engkau akan tinggal besok?" Nabi SAW bersabda,
"Apaknh Aqil meninggalkan tempot tinggal untuk kita?"

4283. Kemudian beliau bersabda, "Orang mukmin tidak
mewarisi orang kafir dan orang kafir tidak mewarisi orang mulcrnin."
Dikatakan kepada Az-Znlti, "Siapa yang mewarisi Abu Thalib?" Dia

,'o/!).,8 ,'4r';rot Li o', ,16t q'Ft Li o ,iG'i
,'e.P!t *'# iu .lCt ,W'iri ,JG r+6 (l ur, ,y,

,e ' ,

.i4t fi\r* ".;'&lt # Gtfrb JF u-i
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berkata, "Ia diwarisi Aqil dan Thalib." Ma'mar berkata dari Az-Zuhri,
"Kalimat 'Dimana kita akan tinggal besok?' diucapkannya pada saat

haji." Sementara Yunus tidak mengatakan, 'pada masa hajinya, atau

saat pembebasan kota Makkah'.

t
.t'P) gi, iu' J:" it J;, Js,'JG.; iur ,-:r;';'; o.i?

.;SJt & t-na1'&Jr ir 
"ii 

ril ir it3,'oyap

4284. Dari Abu Hurairah RA, dia berkata, "Rasulullah SAW

bersabda, 'Tempat tinggal kita insya Allah adalah Al Khaif apabila

Allah memberi kemenangan, dimanu mereka bersttmpah diatas

kekufuran'."

irt *-L2 ;',' J;t i6 'Ju 
.; hr

^)tK ,-.*,iu' ,r.i, 
'o\t:r&

- - '.o.t i o. '.1. 1".
q:|tP G_..t f 'a;-, 

g_.1 ;
.!o,.rc,,..".s'6i,r$>tt\*&'t+

' ot o . l'

.;(tt * t#u ,;;
4285. Dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah RA, dia berkata,

"Rasulullah SAW bersabda ketika hendak (berangkat) ke Hunain,
'Tempat tinggal kita besok, insya Allah, adalah Khaif bani Kinanah,

dimana mereka bersumpah diatas kekufuran'."

Ketera.nean Hadits:

Kemudian Imam Bukhari melanjutkan bab ini dengan

menyebutkan enam hadits, yaitu:

Pertama, hadits Abdullah bin Mughaffal yang diriwayatkan

melalui Abu Al Walid, dari Syu'bah, dari Muawiyah bin Qurrah. Pada

catatan sumber disebutkan dari Abu Al Walid. Namun, sebagian

mengklaim bahwa yang tertulis adalah Sulaiman bin Harb. Pada sanad
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di atas disebutkan, "Dari Muawiyah bin Qurrah". Sementara dalam

riwayat Hajjaj bin Minhal dari Syu'bah disebutkan, "Abu Iyas

mengabarkan kepada kami." Imam Bukhari mengutipnya dalam

pembahasan tentang keutamaan A1 Qur'an. Abu Iyas yang dimaksud

adalah Muawiyah bin Qurrah.

filir it;'f-S $t (Beliau membaca surah Al Farh). Dalam

riwayat Adam dari Syu'bah pada pembahasan tentang keutamaan Al

Qur'an disebutkan,$'arry (Dengan bacaan yang lembut).

'*;" (Mengulangy'. Makna dasar kata tarji' adalahmengulang-

ulang huruf di tenggorokan.

irll' '#"b( )Li iJGs (Oia berkata, "Kalau bukan karena

orang-orang akan berkumpul"). Orang yang berkata demikian adalah

Muawiyah bin Qurrah, periwayat hadits itu. Hal ini dryelaskan Muslim
bin Ibrahim dalam riwayatnya dari Syu'bah. Riwayat yang dimaksud

tercantum juga dalam tafsir surah Al Fath dan diakhir pembahasan

tentang tauhid dari Syababah, dari Syu'bah, dengan redaksi lebih

rengkap, '€--" }.,'-1, '*-Lt t"j ,J6: P i airy ;i;;" rd rj "j
L)+,4)6,& *tf n' & d' e P /' &, 6t;+}
?t"; ,r>\i iii ,')V t^'"7 j (Kemudian Muawiyah meniru bacaan lbnu

Mughaffal dan berkata, 'Kalau bukan karena manusia berkumpul atas

kamu sungguh aku akan mengulang sebagaimana lbnu Mughaffal
mengulang meniru Rasulullah SAW'. Aku berkata kepada Muawiyah,
"Bagaimana dia mengulangnya?" Dia berkata, "A a a, sebanyak tiga
knli.").

Al Hakim meriwayatkan di dalam kitab Al lklil dat'r riwayat

Wahab bin Jarir dari Syu'bah, ii,r .ri:, Ut :ri:it elt 4r U.1cri7

Fi a)b (Sungguh aku akan membacanya dengan cara seperti itu

sebagaimana Nabi SAW membacanya).

Kedua, hadits Usamah bin Zaid yang dinukil melalui Sulaiman
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bin Abdurrahman, dari Sa'dan bin Yahya, dari Muhammad bin Abi
Hafshah, dari Az-Zuhri, dari Ali bin Husain, dari Amr bin Utsman.

Sulaiman bin Abdurrahman adalah yang dikenal dengan Ibnu

binti Syurahbil. Adapun Sa'dan bin Yahya adalah Sa'id bin Yahya bin

Shalih Al-Lakhmi Abu Yahya Al Kufi yang pernah tinggal di

Damaskus. Sa'dan adalah gelarnya dan statusnya dalam periwayatan

tergolong shaduq (orang yang sangat jujur). Ad-Daruquthni

mengisyaratkan bahu'a riwayatnya kurang akurat. Dia tidak memiliki
riwayat dalam Shahih Bukhari selain di tempat ini. Gurunya

(Muhammad bin Abu Hafsh Maisarah) berasal dari Bashrah dan

dipanggil Abu Salamah. Dia juga memiliki tingkatan shaduq, tetapi

dinilai lemah oleh An-Nasa'i. Dia juga tidak memiliki riwayat dalam

Shahih Bukhari selain hadits ini dan satu lagi di akhir pembahasan

haji. Namun, Imam Bukhari menggandengkannya dengan riwayat
periwayat lain.

eri-i lisJi( 1''J-,{[,e;iir i':'lts'ofii lsesungguhnva dia

berkata pada masa pembebasan kota Makkah, "Wahai Rasulullah,

dimana kita akan singgah besok? "). hal ini telah dijelaskan dalam bab

"Mewarisi Pemukiman Makkah" pada pembahasan tentang haji.

t:-J,,t r i1 osj';t,l,5-All.p lOiteatakan kepada Az-Zuhri,

"Siapa yang mewarisi Abu Thalib?"). Saya belum menemukan

keterangan tentang nama orang yang bertanya tentang hal itu.

4.b', W u:t (Dia diwarisi Aqil dan Thalib). Pada pembahasan

tentang haji disebutkan dari riwayat Yunus, dai. Az-Zunn, "S4i o€'i

os, i;as 6ti 6iilb"w rj"&bj l', 1,b3 * /." u.1 arj

i:ik a,Vt,ff (Adanun Aqil mewarisi Abtt Thalib bersama Thalib.

Sementara Ja far dan Ali tidak mewarisinya sedikitpun karena

keduanya adalah muslim, sedangkan Aqil dan Thalib adalah kafir).

Keterangan ini menunjukkan bahwa hukum tersebut telah ada

sejak masa-masa awal Islam. Karena Abu Thalib meninggal sebelum
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hijrah. Mungkin juga setelah hijrah maka Aqil dan Thalib menguasai

harta peninggalan Abu Thalib. Adapun Abu Thalib telah menguasai

peninggalan Abdullah (bapak Nabi SAW) karena dia adalah saudara

laki-lakinya dan Nabi SAW juga berada dalam pemeliharannya sejak

kakeknya Abdul Muththalib meninggal dunia. Ketika Abu Thalib

meninggal dan terjadi hijrah, sementara Thalib tidak masuk Islam dan

Aqil mengakhirkan keislamannya, maka keduanya menguasai

peninggalan Abu Thalib. Thalib sendiri meninggal sebelum perang

Badar dan Aqil hidup lama sesudah itu.

Ketika hukum Islam telah mantap yang melarang seorang

muslim mewarisi orang kafir, harta benda tersebut tetap berada dalam

kekuasaan Aqil. Maka Rasulullah SAW mengisyaratkan akan hal

tersebut. Kemudian Aqil telah menjual semua pemukiman itu.

Selanjutnya, terjadi perbedaan dalam memahami sikap Nabi

SAW yang menyetujui apa yang dilakukan Aqil. Dikatakan; Nabi
SAW membiarkan Aqil memilikinya sebagai derma untuknya.

Pendapat lain mengatakan; bahkan untuk membujuk dan melunakkan

hatinya. Ada pula yang berpendapat; Sebagai pembenaran atas

muamalah pada masa jahiliyah, sebagaimana pengesahan terhadap

pernikahan mereka.

Kalimat "Apakah Aqil meninggalkan rumah untuk kita?"
rnerupakan isyarat jika dia meninggalkannya tanpa menjualnya

niscaya Nabi SAW akan tinggal di tempat itu. Hal ini menjadi

bantahan bagi Al Khaththabi yang mengatakan, 'Nabi SAW tidak
tinggal di tempat itu, karena ia adalah tempat yang mereka tinggalkan
karena Allah saat hijrah. Beliau tidak ingin kembali kepada sesuatu

yang telah ditinggalkannya demi Allah." Pendapat ini nampak jelas

kelemahannya. Adapun yang lebih tepat adalah penjelasan yang telah

saya kemukakan.

Adapun yang harus dihindari oleh orang yang berhrjrah adalah

menetap di negeri yang ditinggalkannya, sebagaimana telah dijelaskan
pada bab-bab tentang hijrah, bukan sekadar singgah di rumah
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miliknya untuk masa yang diperkenankan, yaitu hari-hari pelaksanaan

haji ditarnbah tiga hari sesudahnya.

t . - r'. r, o. - oi t .t,. , t.oC+ 
"t 

srr.; JF j-i:'is.klr C"j;i')rit (Mu'mar berkata cluri Az-

Zuhri, "Kalimqt 'climana kita singgah besok?' -diucapkan- 
pada

nxasa hajinya). Bagian ini dinukil dengan sanad yang mqushul melahti

jalur di awal hadits. Sementard jalur riwayat Ma'mar telah dikutip

dengan sanad yangmaushul padapembahasan tentang jihad.

*t u:it y Ui'F- li Uunut ticlak mengatakan, 'Apakah

di masa hajinya atau pada masa pembebasan kota Makkah').

Maksudnya, dia tidak menyinggung masalah tersebut. Maka

perbedaan terjadi ada antara Ibnu Abi Hafsh dan Ma'mar. Sementara

Ma'mar lebih tsiqah (terpercaya) dan lebih akurat dibanding

Muhammad bin Abi Hafsh.

Ketiga, hadits Abu Hurairah RA tentang Nabi SAW tinggal di

Al Khaif. Imam Bukhari menukil riwayat ini dari Abu Al Yaman, dari

Syu'aib, dari Abu Az-Zinad, dari Abdurrahman. Abdurrahman yang

dimaksud adalah Al A'raj.

ii,r 'r3 itlfJf (Tempat tinggal kita, insya Atlah). Ucapan 'insya

Allah' di tempat ini berfungsi untuk tabaruuk (mendapatkan

keberkahan).

t;4t hr 1- $! (Jika Altah memberi kemenangan adalah Al

Khatfl. Maksudnya, tempat tinggal kita adalah Al Khaif jika Allah

memberi kemenangan.

,3t o* r.r;;e 
"* 

(Dimana mereka bersumpah cli atas

kekufuran). Maksudnya, ketika kaum Quraisy bersumpah untuk tidak

berjual-beli dengan bani Hasyim, tidak melakukan hubungan

pernikahan, dan tidak memberi periindungan kepada mereka, serta

memboikot mereka di Syi'b. Keterangan mengenai hal ini telah diulas

pada bagian kenabian. Penjelasannya telah dipaparkan pula pada bab

"Nabi SAW singgah di Makkah" pada pembahasan tentang haji.
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t-;.;: ttji'Jr-,'S;'t qfa il' .,La A' ,|y.,',SA (Rasulutlah SAW

bersabda ketika lrera* [berangkat] ke Hunairt). Yakni pada saat

pembebasan kota Makkah. Karena perang Hunain terjadi sesaat

setelah pembebasan kota Makkah. Padapembahasan tentang haji telah

dijelaskan dari Syu'aib, dari Az-Zuhi, e ,'tU;t;i ;b (Ketika beliau

ingin datang ke Makkah). Tentu saja kedua riwayat ini tidak

bertentangan bila digabungkan seperti di atas. Akan tetapi, lmam

Bukhari menyebutkan pula di tempat itu dari Al Auza'i, dari Az-

Zlhi,"t-:rS 4.*,ri o'el1r:',f ,,-?.'e:'lr| (Beliau bersabrla saat

berada di Mina, 'Kami akan singgah besok di Khaif bani Kinanah'.).

Hal ini menunjukkan bahwa beliau mengucapkan perkataan itu saat

haji bukan ketika Fathu Makkah. Ada juga kemungkinan hal itu
terjadi lebih dari satu kali.

Dikatakan, Nabi SAW sengaja memilih singgah di tempat itu,
untuk mengingat kejadian yang berlangsung padanya, agar beliau

bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Dia berikan, yaitu berupa
pembebasan kota Makkah, keberhasilan masuk Makkah dengan

kemenangan meski orang-orang yang telah mengusirnya tidak senang,

dan pemberian maaf bagi yang telah berbuat buruk kepada beliau serta

membalas mereka dengan kebaikan. Itulatr karunia Allah yang

diberikan kepada siapa yang Dia kehendaki.

^)r\t & o;tli "; hr ,fr ly i / * 
=V 

it ,f
;-;iu-'c'; tfu ,';l)t -?_, &: *, t;- &'trt {-)
,f 'rrr:3rr i6 .iiir |lg'i^x:t :a\3t;x Jb ;r ,Ja

.ets y"; -'nLl?n,r- u- V*; +Xt ;*';:t
4286. Dari Ibnu Syihab, dari Anas bin Malik RA,

"sesungguhnya Nabi SAW masuk Makkah pada hari pembebasannya

dan 
-dengan 

mengenakan- topi baja di atas kepalanya. Ketika
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beliau melepaskannya, maka seorang laki-laki datang dan berkata,
'lbnu Khathl bergantung pada kain penutup Ka'bah'. Beliau bersabda,
'Bunuhlah dia' ."

Malik berkata, "Akan tetapi Nabi SAW menurut kami

-wallahu 
a'lam- pada hari itu beliau tidak dalam keadaan ihram."

'i' \ i' t 'u'f-', :'JL;'r,,-ht u1rl' 1" ; ;"2 gri e
- 

4rl uLp q5+

'J.-.;* ,.--i iyelw'r ti fr'J'rs *tt; e'*',
t-)'pjrit*,Jtq,' ,p,jt6itit* ,J-fu o.r,- ct' '; qfu-

'.1

4 '' lYvt uli-
4287. Dari Abu Ma'mar, dari Abdullah RA, dia berkata, "Nabi

SAW masuk Makkah pada hari pembebasan kota Makkah dan di
sekitar Baitullah terdapat 360 berhala. Maka beliau menusuknya
dengan kayu yang ada di tangannya seraya mengucapkan,'Teloh
datang kebenaran dan telah hancur kebatilan. Kebenaran telah
datang dan kebatilan tidak akan mulai dan tidak pula kembali'."

^*io' .;; it JyrLir*\t'.u3,&,tt *t*t';.;;li 
g;G,by, !: 4t l;^;.'it ;i k' i: 5 *;

t,
',J,JLJ,pv;trr q V:l {Eb9 4t;\?,* ei'"
-tt,; "ue#";at6rlLf ,ir '&kC,*j+?rt;*
*'rt ^iJG'.+'H'l:re:;', #, ,f,; e K'-;)t'F,
-)L?rt *; 4t ,, dk *.,i: u!t- :'-+::'Ju':;f:

*j
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4288. Dari lkrimah, dari Ibnu Abbas RA, "Sesungguhnya ketika

Rasulullah SAW datang ke Makkah, beliau tidak mau masuk ke

Baitullah sementara didalamnya terdapat sesembahan-sesembahan.

Beliau memerintahkan agar (sesembahan itu) dikeluarkan. Maka

gambar Ibrahim dan Ismail dikeluarkan sementara di tangan keduanya

terdapat azlam (anak panah undian). Nabi SAW bersabda, 'Semogct

Allah memerangi (melaknat) mereka. Sungguh mereka mengetahui

bahwa keduanya tidak pernah mengundi dengannya'. Kemudian

beliau masuk ke Baitullah dan bertakbir di sudut-sudutnya, lalu keluar

tanpa shalat di dalamnya."

Riwayat ini dinukil juga oleh Ma'mar dari Ayyub. Wuhaib

berkata: Ayyub menceritakan kepada kami, dari Ikrimah, dari Nabi

SAW.

KcteraneaE Hadils:

Keempat, hadits Anas bin Malik tentang keadaan Nabi SAW
saat masuk Makkah pada hari pembebasan kota Makkah. Imam

Bukhari meriwayatkan hadits ini dari Yahya bin Qaza'ah, dari Malik,
dari Ibnu Syihab.

7V it ,! (Dari lbnu Syihab). Dalam riwayat Yahya bin Abdul

Hamid dari Malik disebutkan, "Ibnu Syihab menceritakan kepadaku."

Riwayat ini disebutkan Ad-Daruquthni. Sementara dalam riwayat

Ahmad dari Abu Ahmad Az-Zubaii, dari Malik, dari Ibnu Syihab,

"Sesungguhnya Anas bin Malik mengabarkan kepadanya."

$)r (Topi).Dalam riwayat Abu Ubaid Al Qasim bin Salam,

dari Yahya bin Bukair, dari Malik disebutkun, ly ,t * (Topi dari

besi). Ad-Daruquthni berkata, "Redaksi seperti ini hanya dinukil oleh

Abu Ubaid. Sementara dalam kitab Al Muwaththa'dinukil dari Yahya

bin Bukair sama seperti riwayat mayoritas. Namun, sejumlah sahabat

Malik menukil darinya diluar kitab At Muwaththa', !9 ,t F- (Topi

dari besi). Kemudian dia menyebutkan riwayat sepuluh periwayat dari
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Malik seperti itu. Demikian juga dikutip Ibnu Adi, dari Abu Uwais,

dari Ibnu Syihab, dan dalam riwayat Ad-Daruquthni dari Syababah

bin Sawwar, dari Malik.

Dalam hadits ini clisebutlnn, i-ijji tr;jr ;<i 6it s-,
(Barangsiapa diantara kalian melihat lbnu Khathl, maka hendaklah

membunuhnya). Lalu dalam riwayat Zaid bin Al Hubab dari Malik

melalui sanad yang sama disebutkan , & yt'J'*': tfr- )b ir oi{ I
urlJ-liit n' (Ibnu Khathl telah mencela Rasulullah SAW dengan

syair).

iiir ,j*i @eliau bersabrla, "Bunuhlah dia"). Al Walid bin

Muslim menambahkan di bagian akhir riwayatnya dari Malik,]*I)
(Maka dia pun dibunuh). Riwayat ini dikutip Ibnu A'idz dan

dinyatakan shahih oleh Ibnu Hibban.

Para ulama berbeda pendapat tentang orang yang membunuh

Ibnu Khathl. Menurut Ibnu Ishaq bahwa Sa'id bin Harits dan Abu

Baruah telah bersekutu membunuhnya. Sementara Al Waqidi menukil

sejumlah pendapat mengenai masalah ini. Salah satunya bahwa yang

membunuh Ibnu Khathl adalah Syarik bin Abdah Al Ajlani. Namun,

dia sendiri cenderung mengatakan bahwa eksekusi terhadap Ibnu

Khathl dilakukan oleh Abu Barzah. Perbedaan tentang hal ini serta

kandungan lain hadits di atas telah saya jelaskan pada bab "Masuk

Makkah Tanpa Ihram" di bab-bab tentang Umrah.

Kisah pembunuhan Ibnu Khathl yang bergantung di kain

penutup Ka'bah dijadikan dalil bahwa Ka'bah tidak melindungi

mereka yang telah divonis mati. Selain itu, boleh juga mengeksekusi

mereka yang divonis mati di tanah haram. Akan tetapi berdalil dengan

kisah itu untuk masalah-masalah ini perlu ditinjau kembali. Sebab

mereka yang melarangnya beralasan bahwa kisah tersebut terjadi pada

waktu yang dihalalkan bagi Nabi SAW untuk berperang di Makkah.

Sementara beliau telah mengabarkan bahwa keharaman Makkah telah

kembali seperti semula. Waktu yang dimaksud menurut riwayat
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Ahmad dari hadits Amr bin Syu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya,
bahwa ia berlangsung sejak pagi hari pembebasan Makkah hingga
waktu Ashar.

Umar bin Syabah menyebutkan dalam kitab Makkah dari hadits

As-Sa'ib bin Yazid, dia berkata, E1L;r et f il, *& lt'J?:){,lf)
t ,JJ': F';t ?6') {yj ,y.f* * U.-p ,b i.t a:idr ,u,i c;,i 6

Rasulullah SAW mengeluarkan

Abdullah bin Khathl dari balik kain penutup Ka'bah, lalu lehernya
ditebas dalant keadaan ditahan (terikat) di antara Zumzam dan

Maqam lbrahim. Beliau SAllt bersabda, "Janganlah seorang quraisy
dibunuh dalam keadaan ditahan sesudah ini."). Para periwayat sanad
ini tergolong tsiqah (terpercaya). Hanya saja kredibilitas Abu Mi'syar
masih diperbincangkan.

Kelima, hadits Abdullah RA tentang berhala-berhala yang ada di
sekitar Ka'bah. Imam Bukhari meriwayatkan hadits ini dari Shadaqah
bin Al Fadhl, dari Ibnu Uyainah, dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid,
dari Abu Ma'mar.

Pada sanad ini dikatakan "Dari Ibnu Abi Najih." Sementara
dalam riwayat Al Humaidi pada pembahasan tentang tafsir dari Ibnu
Uyainah dinukil "Ibnu Abi Najih menceritakan kepada kami." Dia
adalah Abdullah dan nama Abu Najih adalah yasar. pada bab
"Mulazamah" telah disebutkan dari Ali bin Abdullah, dari Sufyan
dengan lafazh, "Ibnu Abi Najih menceritakan kepada kami." Ibnu
uyainah menukil pula hadits ini melalui sanad lain sebagaimana
diriwayatkan Ath-Thabarani dari jalur Abdul Ghaffar bin Dawud dari
Ibnu Uyainah, dari Jami' bin Abu Rasyid, dari Abu Wa'il, dari Ibnu
Mas'ud.

,-;i ,-ri l.J (Dart Abu Ma,mar). Dia adalah Abdullah bin
: Y.IJ

Sakhbarah.

n' ,* 'g2 @ari Abdullah). Dia adalah Ibnu Mas,ud.
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* y\L{ttb (Tiga rutus ertam puluh berhalu). Kata

nushuh adalah bentuk tunggal dari kata anshaab. Ia adalah sesuatu

yang ditegakkan untuk disembah selain Allah. Dalam riwayat Ibnu
Abi Syaibah dari Ibnu Uyainah disebutkan dengan kata shanum
(patung). Terkadang kata nushub digunakan dengan arti batu besar
yang dipakai sebagai tempat menyembelih hewan yang

dipersembahankan untuk berhala. Akan tetapi makna ini tidak
dimaksudkan di tempat ini. Terkadang kata anshaab digunakan pula

dengan arti rambu-rambu jalan. Namun, makna ini tidak dimaksudkan

oleh hadits maupun ayat.

'6J ,v ,JH::- e:or&- S;i petiou menusuknya dengan

kayu yang ada di tangarurya seraya bersabda, "Telah datang
kebenaran"). Dalam hadits Abu Hurairah yang dikutip Imam Muslim
disebutkan , /jt ** C,fJ!- (Beliau SAW merutsuk pada kedua

matanya dengan ujung busurnya). Kemudian dalam hadits Ibnu Umar
yang dikutip Al Fakihi dan dinyatakan shahilu oleh Ibnu Hibban

disebutkan ,i*- \'{.3t 'Lt4 (Patung itu jatuh dan beliau tidak

menyentuhnya).

AI Fakihi dan Ath-Thabarani menukil dari hadits Ibnu Abbas,

{lA"zii,f.\ure;rsus $1 t,iui ob &r\l;a;'r1t gC
gpL-b"jt')Wt:L-3i (Tidak ada satu pun berhala yang berhadapan

dengannya melainkan terjatuh. Padahal berhala-berhala itu
menancap kokok dalam tanah. Iblis telah mengukuhkan kaki-kakinya

untuk mereka dengan titnah). Nabi SAW melakukan hal itu sebagai

penghinaan terhadap patung-patung itu dan para penyembahnya,

sekaligus membuktikan bahwa patung-patung itu tidak dapat memberi
mamfaat dan mendatangkan mudharat. Bahkan tidak mampu membela

dirinya sendiri.

7'li\t 1,1""k panah undian).Ia adalah anak panah yang mereka

gunakan untuk mengundi antara kebaikan dan keburukan. Ibnu Abi
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Syaibah menukil dari hadits Jabir seperti hadits Ibnu Mas'ucl, dan di
dalamnya disebutkan, +'1.'j.',*i Wr';b (B el iau mem er i nt ahkan

agar ditumbangkan dengan wajah ke tanah). Dalam riwayat ini
dinukil juga keterangan yang serupa dengan hadits Ibnu Abbas
disertai tambahan, lt#i6i p .f)l1uj,'l;X- et;lort \i ,ilr ifi6
j*,r;3r l,JJr'd,ig (semoga Allah melqknat mereka, sungguh lbrahim

tidak pernah mengundi dengan anak panah. Kemudian beliau minta
dibawakan Zafaran dan melumuri patung-patung itu).

Hadits ini memberi pelajaran tentang tidak disukainya sharat di
tempat yang terdapat gambar atau patung, karena sangat dekat dengan
kesyirikan. umumnya kekufuran umat-umat terdahulu berawal dari
masalah gambar atau patung.

Keenam, hadits Ibnu Abbas tentang patung Ibrahim dan Ismail
yang memegang anak panah undian. lmam Bukhari meriwayatkan
hadits ini dari Ishaq, dari Abdushamad, dari bapaknya, dari Ayyub,
dari Ikrimah. Ishaq yang dimaksud adalah Ibnu Manshur. Sedangkan
Abdushamad adalah Ibnu Abdul warits bin Sa'id. Kemudian kalimat
"bapakku menceritakan kepadaku" tidak tercantum dalam riwayat Al
Ashili. Namun, bagian ini menjadi keharusan untuk disebutkan.

'*fit 4,;ti.el' +, $t|y*'oi ;.i 6aiau tidak mau

masuk ke dalam Baituliah ,"*rntoro di dalamnya terdapat
sesembahan-sesembahan. Maka beliau memerintahkan agar
sesembahan-sesembahan itu dikeluarkan). Dalam hadits Jabir yang
dikutip Ibnu Sa'ad dan Abu Daud disebutkan, l.;i iO n' ;- olt',ti
$ei; *,q \k Js 3t*r; a:;s.:r'€t" bi :#u, Sj qu-ut -i. --& -ti

L-Q?i gP' 'p P o'6 1 ,'rrLlr # ,? (Sesungguhnya Nabi SAW

memerintahkan umar bin Khaththab saat berada di Bathha' agar
datang ke Ka'bah dan menghilangkan semua gambar yang ada di
dalamnya. Beliau tidak memasukinya hingga gambar-gambar itu
dihilangkan. Adapun orang yang mengeluarkannya adalah Umar).
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Menurut hemat saya, yang dihilangkan adalah sesembahan

mereka yang digambar, sedangkan yang dikeluarkan adalah

sesembahan dalam bentuk patung yang dipahat. Mengenai hadits

Usamah yang telah disebutkan pada pembahasan tentang haji

disebutkan , :6'roi prlyi:r'tl ciV a$At'Ses *'t f n' & oJlt";:i

tJ'i,X-|g; (Sesungguhnya Nabi SAW masuk Ka'bah dan melihat

gambar lbrahim. Beliau minta dibawakan air, lalu

menghapus/menghilangkannya), dipahami masih tersisa sedikit

bekasnya yang tidak hilang ketika dihapus pertama kali.

Ibnu A'idz meriwayatkan dalam kitab Al Maghazi dari Al Walid

bin Muslim, dari Sa'id bin Abdul Aziz,bahwa gambar Isa dan ibunya

masih berbekas hingga dilihat oleh sebagian orang-orang Nasrani

Ghassan yang masuk Islam. Mereka berkata, "Sesungguhnya kalian

berdua berada di negeri yang asing." Ketika Ibnu Az-Zubair

merenovasi Ka'bah, maka kedua gambar itu hilang tanpa bekas.

Umar bin Syabah menjelaskan hadits tersebut pada pembahasan

tentang Makkah. Dia menyebutkan seperti keterangan terdahulu dan

berkata, q*tii ,,$o ;Vil i'i;g 'JA 
d.; it ,f go i.|v:t;

u;is1 ,G\:i q 6.t af e.i:t J, 6 *'j'i ,7 ,'S'ii tJiui ai63r

,;=-+l,r+ ,j,i tall i.il ,;d istt.i"ttr 4,riir Jtili ;|Ar r4 ttou

Ashim menceritakan kepada kami, dari lbnu Juraij, Sulaiman bin

Musa bertanya kepada Atha', 'Apakah engkau mendapati patung-

patung di Ka'bah?' Dia berkata, 'Benar! Alat mendapati gambar

Maryam dan dipanglatannya terdapat putranya (Isa AS). Ia berada

pada tiang tengah yang dekat dengan pintu. Dia bertanya, 'Kapan hal

itu hilang?' Dia berkata, 'Ketika teriadi kebakaran'.).

Sehubungan dengan ini dinukil dari Ibnu Juraij, |i :* ti-"i
.,j;j' ,t'c;is it ,:;o, "e.';i Pj i, n' ,P dt'ol'^il3.fi :n-)
(Amr bin Dinar mengabarkan kepadaku, telah sampai kepadanya

bahwa Nabi SAIV memerintahknn untuk menghapus/menghilangkan
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gombor-gambar yang atla di Baitultah). Sanad riwayat ini shahih.

Dinukil dari jalur Abdunahman bin Mihran, dari umair (mantan

budak Ibnu Abbas) dari Usamah, i-lilr ',P't 
f.41=O n' ;;" ,ob oi

r;y iur 
'5a 

l,:'*-: ;i-tt * yr+H-jiri,J, #'W it e:{",qu;,.tC
d;Ii-1 6 o33"Jbj (Nabi'Sn* *oruk Ka'bah dan memerintahkanku.

Aku datang kepadanya membau,a air dalam ember, maka beliau murai
ntembasahi kain dan memukulkannya kepada gantbar-gambar itu don
bersabda, "Semoga Allah melaknat kaum yang menggambar apa
yang tidak mereka ciptakan).

Adapun kalimat, "Beliau keluar dan tidak shalat,, telah
dijelaskan pada bab "orang Bertakbir Di Sudut-sudut Ka'bah" pada
pembahasan tentang haji. Di sini terdapat pembahasan tentang mereka
yang mengatakan Nabi SAW shalat dalam Ka'bah dan mereka yang
menafikannya.

,ti',+-;l ,f ""f- ai".ti lDirlwayatkan juga oleh Ma,mar clari Ayyub).

Bagian ini dinukil dengan sanad yang maushur oreh Ahmad dari
Abdurrazzaq dari Ma'mar dari Ayyub.

'd ',, qlt ii,' ob dt * t,-S*'* i;"1$:r, :,ylj j61 lurutruib
berkata, Ayyub menceritakan kepada kami, dari lkrimah, dari Nabi
SAn). Maksudnya, dia menukilnya melalui jalur yang mursal. Dalam
naskah Ash-Shaghani disebutkan dengan menyebut Ibnu Abbas dalam
riwayat mu'allaq dari wuhaib. Tentu saja tindakan ini tidak benar.
Riwayat yang maushul dalam kutipan Imam Bukhari dinilai lebih
kuat, karena adanya kesepakatan Abdul warits dan Ma'mar dalam
menukil hal itu dari Ayyub.

50. Nabi SAW Masuk Makkah dari Arah atas Makkah

zz I

-f ,JV ,yi iL:,)r')sj
c ), c, c / $-.2 ,." I

..,, aJJl J*o .-o,."-iU j --lv' , t) r ItJ;q)
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J;, ti ri:; ir

j:" ;i fi;,t;u oqr itrj \\, r*; ,F3 i J':i';L ;
- e elt 16;:; itt:'.,t:rG r*, * \t & it J;,

' ',-,.o . , 1. o);l-tL; ,4 ,rL- ! ,'iAi'oi'$:nr -q; iu
4289- Dan Al-Laits berkata: Yunus menceritakan kepadaku,

Nafi' mengabarkan padaku, dari Abdullah bin Umar RA,
"Sesungguhnya Rasulullah SAW datang pada hari pembebasan kota
Makkah dari arah atas Makkah sambil menunggang kendaraannya dan
mernbonceng Usamah bin Zaid. Bersama beliau tampak Bilal dan

Utsman bin Thalhah yang termasuk Al Hajabah (pemegang kunci
Kabah). Sampai akhimya beliau SAW turun di Masjid. Beliau
memerintahkannya agar membawakan kunci Baitullah. Rasulullah
SAW masuk dan bersamanya Usamah bin Zaid,Bilal, dan Utsman bin
Thalhah. Beliau tinggal di dalamnya di siang hari dalam waktu yang
cukup lama. Setelah itu beliau keluar dan orang-orang pun berebutan

mendatanginya. Maka Abdullah bin Umar adalah yang pertama kali
rnasuk. Dia mendapati Bilal dibelakang pintu sedang berdiri. Dia
bertanya kepadanya, "Dirnana Rasulullah SAW shalat?" Bilal
menunjuk tempat Rasuiullah SAW shalat. Abdullah berkata, "Aku
lupa bertanya berapa rakaat Rasulullah SAW shalat?"

akG oi ^"i V
l,ot c ,.- c z
o)-P L-t lti"'6 ire'#rai'ipiqbt,":
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$rl

/^a

* ot ,)*
J o2 , . ' , , t
,-=,t;y e.rLl

4290. Dari Hisyam bin Urwah, dari bapaknya, "Sesungguhnya

Aisyah RA mengabarkan kepadanya, Nabi SAW masuk pada

pembebasan kota Makkah dari Kada' yang berada di arah atas

Makkah."

Riwayat ini dinukil juga oleh Abu Usamah dan Wuhaib dengan

kata "di Kada"'.

Keterangan Hadits:

(Bab Nabi SAW masuk dari arah atas Makkah). Yakni ketika

beliau membebaskan kota Makkah. Al Hakim meriwayatkan dalam

kitabnya Al lklil dari jalur Jafar bin Sulaiman, dari Tsabit, dari Anas,

dia berkata, d4 & et: *t e'l-;6; *'tlo n' & i' 
"J';j',ys

$-b;i (Rasulullah SAW masuk Makkah pada hari pernbebasan kota

Makkah dan dagunya berada di ujung pelananya karena

menampakkan kekhusyu' an).
, t t ic , t o

".U-g'.u 
:4Ur )tij (Al Laits berkata, "Yunus menceritakan

kepadaku"). Dia adalah Ibnu Yazid. Jalur periwayatan ini dinukil

melalui sanad yaflg maushul oleh lmam Bukhari pada pembahasan

tentang jihad. Adapun penjelasannya telah dipaparkan pada

pembahasan tentang shalat dan jihad di bab "Menutup Pintu Ka'bah".

.r-,i' l*, g,r:- of e$J (Beliau menterintahkannya untuk

membawakan kunci Baitullah). Abdtnazzaq dan Ath-Thabarani

meriwayatkan melalui jalurnya dai mursal Az'Zrfii, ilr .ri; 'n.3t oi

a' ,p yt'J't";)') * Aii ,n;Kr 9ry. et.,*t ti- ot;*l:,i$ t"Y.) *
;* :d,;;"6 ,J'*: O'-/'t'.,.,or.'!r 

'S:' U \:tt;l ilt ,? ,i,k'nY"j *

,C . A

'e z,:ill aLP ,l-: *U:s,, \ L., \

,\k G
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+1-, 'U 'eiy-, t4,:,rroG if e1 Lryt 6Y d' irpt 'l;;i ,,y, 9l
',7|rb 

4,a5 ,1,;;ir &ti ,i; w J't C ,u.1t'r3plJ-r F:, a'iEi ot l,S"*
v>

4* ;.,,1t, i't-, r ;bbi 6l,V'Jut 4tt3'*';;rt'c'; i:4t',yt i
o,;e os "j'r* *t ya',_J- d"f 9V P\?i a,4!tJt2

4yC4t gi A.* ;y. (Sesuigguhnya Nabi SAW bersabda kepada

(Jtsman pada hari pembebasan kota Makkah, 'Bawakan kepadaku

kunci Ka'bah'- Namun, (Jtsman lamban datang sementara Rasulullah

sAW menunggunya hingga bercucuran darinya butiran-butiran

keringat dan beliau bertanya, 'Apa yang menghalanginya?' Maka

seorang taki-laki pergi ke tempatnya. Akhirnya, wanita yang

memegang kunci, yaitu ibunya utsman, yang bernama Sulafah binti

Sa'itl berkata, 'Jika dia mengambilnya dari kalian niscaya tidak akan

rliberikannya kepada kalian selamanya'. Dia terus mendesaknya

hingga dia memberikan kunci. Lalu dia datang membawa kunci dan

beliau membuka pintu. Kemudian beliau masuk ke dalam Ka'bah, lalu

keluar dan duduk di sisi siqayah (pelayanan minuman). Ali berkata,

'&mgguh kita telah diberi kenabian, siqayah, dan hijabah, tidak ada

kaum yang lebih agung daripada kita'. Tampalcnya Nabi SAW tidak

senang atas ucapannya. Maka beliau memanggil Utsman bin Thalhah

dan menyerahkan kunci kepadanya).

Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dari jalur Muhammad bin Amr,

dari Abu Salamah dan Yahya bin Abdurrahman secara mursal seperti

itu. Sementara Ibnu Ishaq meriwayatkan dengan sqnad yang hasan

dari Shafiyyah binti Syaibah, dia berkata , o4b 'l' *p i' ir-; 
-J|il

t' 
"oOL o's'iry ;6 tilt,yrJt,l. 4r,e,f ef arht bti6|ny

'= Lht l-i3t ?J ob'Jtj j ,qiri'i e$ ft a9'^:.';"t:ti'z;L
(Ketika Rasulullah SAW turun dan orang-orang telah tenang, beliau

keluar hingga datang ke Ka'bah lalu thawaf, ketikn menyelesaikan

thawafnya beliau memanggil {Jtsman bin Thalhah dan mengambil

lamci Ka'bah darinya, lalu beliau membuka pintu Ka'bah dan

memasukinya. setelah itu beliau berdiri di pintu Ka'bah dan
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berkhutbah).

Ibnu Ishaq berkata; Sebagian ulama menceritakan kepadaku,

bahwa beliau SAW berdiri di pintu Ka'bah. Lalu Ibnu Ishaq

menyebutkan hadits di atas, dan di dalamnya disebutkan, "Kemudian

beliau bersabda, 'Wahai sekalian Quraisy, apakah yang kalian duga

akan aku lakukan terhadap kalian?' Mereka berkata, 'Kebaikan,

saudara yang mulia, anak dari saudara yang mulia'. Beliau bersabda,

'Pergilah sungguh kalian bebas'. Kemudian beliau duduk dan Ali
berdiri lalu berkata, 'Kumpulkan kepada kita Al Hijabah dan As-

Siqayah'." Selanjutnya disebutkan seperti di atas.

Ibnu A'idz meriwayatkan dari mursal Abdurrahman bin Sabith,

"Nabi SAW menyerahkan kunci Ka'bah kepada Utsman dan bersabda,

'Ambillah ia selamanya, sungguh aku tidak menyerahkannya kepada

kamu, tetapi Allah yang menyerahkannya kepada kamu. Tidak ada

yang merampasnya dari kamu ntelainkan orang yang zhalim'." Dari
jalur Ibnu Juraij disebutkan; Ali RA berkata kepada Nabi SAW,
"Kumpulkan untuk kita hijabah dan siqayah." Maka turunlah ayat 58

surah An-Nisaa.,' q.tJl or,6!i trl:ioii;Uii,r tl lsrvngguhnya

Allah memerintahkan knmu untuk menyampaikan amanat kepada

yang berhak menerima). Beliaa memanggil Utsman dan bersabda,

'Ambillah ia wahai bani Syaibah, untuk selamanya. Tidak ada yang

mengambilnya dari kamu kecuali orang yang zhalim'." Daijalur Ali
bin Abi Thalhah disebutkan; Nabi SAW bersabda, q &l V- \ rt(

:tF-. :;ir $6 (Wahai bani Syaibah, makanlah apa yang sampai

kepada kalian dari Baitullah ini dengan cara yang ma'rufl.

Al Fakihi meriwayatkan dari Muhammad bin Jubair bin
Muth'im, dari bapaknya, sesungguhnya Nabi SAW ketika

memberikan kunci kepada Utsman maka beliau bersabda kepadanya,

'Sembunyikanlah ia'." Az-Zuhi berkata, "Oleh karena itulah sehingga

kunci disembunyikan." Dari hadits Ibnu Umar dikatakan;

Sesungguhnya bani Abu Thalhah mengatakan, "Ka'bah tidak bisa

dibuka kecuali oleh mereka," maka Nabi SAW mengambil kunci, lalu
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membukanya sendiri.

Hadits kedua pada bab ini adalah hadits Aisyah yang

diriwayatkan dari Al Haitsam bin Kharijah, dari Hafsh bin Maisarah,

dari Hisyam bin Urwah, dari bapaknya. Al Haitsam bin Kharijah

berasal dari Khurasan dan tinggal di Baghdad. Dia termasuk periwayat

yang tsiqah (terpercaya). Abdullah bin Ahmad berkata, "Biasanya jika

bapakku ridha kepada seseorang dan orang itu tergolong tsiqah, maka

dia menceritakan hadits darinya dan orang tersebut masih hidup. Maka

dia menceritakan kepada kami dari Al Haitsam bin Kharijah disaat dia

masih hidup." Dia tidak memiliki riwayat yangmaushul dalam Shahih

Bukhari selain di tempat ini.

ofi-3 e'*ijzit i i'eii15 futwayat ini dinukil pula oleh Abu

Usamah dan Wuhaib dengan kata "Di Kada"'). Maksudnya,

keduanya menukil dari Hisyam bin Urwah melalui sanad seperti di

atas, dan keduanya mengatakan dalam riwayat mereka, "Beliau SAW

masuk dari jalur Kada'." Riwayat Abu Usamah dinukil dengan sanad

yang maushul oleh Imam Bukhari pada pembahasan tentang haji

melalui Matrmud bin Ghailan, dari Abu Usamah, hingga Rasulullah

SAW. Sementara di tempat ini, Imam Bukhari meriwayatkan melalui

Ubaid bin Ismail, dari Abu Usamah, tanpa menyebut Aisyah. Adapun

riwayat Wuhaib (Ibnu Khalid) dinukil juga dengan sanad yang

maushul oleh Imam Bukhari pada pembahasan tentang haji.

51. Tempat Tinggal Nabi SAW Pada Hari Pembebasan Kota
Makkah (Fathu Makkah)

p. *t yht -*'dt of,' tfr i;f 6?i 6 &,rj it *'";,qq@t k €'' if 'fi -Yi 6Y "g,o ?l'*'At
'd'fi rW'",-hriiy'* J:"i:ri I 'Uu 

,okrG.a *
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4292. Dari Ibnu Abi Laila, dia berkata, "Tidak ada seorang pun

yang mengabarkan kepada kami, bahwa dia melihat Nabi SAW
mengerjakan shalat Dhuha selain Ummu Hani'. Sesungguhnya dia

menyebutkan bahwa beliau mandi di rumahnya pada hari pembebasan

Makkah, kemudian shalat 8 rakaat. Dia berkata, 'Aku tidak pemah

melihat beliau mengerjakan shalat yang lebih ringan darinya, hanya

saja beliau menyempurnakan ruku'dan sujud'."

Keterangan Hadits:

(Bab tempat tinggal Nabi SAW pada hari pembebasan kota

Makkah). Maksudnya, tempat dimana beliau menginap sementara.

Masalah ini telah dibahas ketika membicarakan hadits ketiga, bahwa
Nabi SAW singgah di Al Muhashshab. Sementara di tempat ini
dikatakan beliau berada di rumah Ummu Hani'. Demikian juga dalam
kirab Al lklil dari Ma'mar, dari Ibnu Syihab, dari Abdullah bin Al
Harits, dari Ummu Hani', bahwa Nabi SAW singgah di rumah Ummu
Hani' ketika hari pembebasan kota Makkah. Namun, kedua versi ini
tidak saling bertentangan. Sebab beliau tidak tinggal di rumah Ummu
Hani', bahkan beliau hanya singgah untuk mandi dan shalat,

kemudian beliau kembali ke tempat kemahnya di dekat Syl'b
(perkampungan) Abu Thalib. Ia adalah tempat kaum muslimin saat

diboikot oleh kaum kafir Quraisy. Hadits ini telah dijelaskan pada

pembahasan tentang shalat.

Al Waqidi meriwayatkan dari hadits Jabir bahwa Nabi SAW
bersabda, 64) 

-;&Jt *b t#tii* ,*4, ek ql; i' 49 rit,ay
tL:*t'*:J.6 *rl * (Tempat kita jika Allah membebaskan

Makkah untuk kita adalah di Khaif, dimana mereka bersumpah diatas
kekufuran, berhadapan dengan Syi'b [perkampunganJ Abu Thalib,

tempat mereka memboikot kita). Adapun dari hadits Abu Rafi' seperti

L"f1t

FATHUL BAARI - 65



hadits Abu Usamah terdahulu disebutka,,, jl+i il C!,iq \;.*Li"J j- d:
k C';. (Beliau retup berada di Abthah dan tidol,k *"*o*uki rumah-

rumah Makkah).

52. Bab

i;. *t *\t *'o;t utr 
'Uu 

r& il' o7.t ^-s.o t
C. +t';ilt ,lt*^,: d.r "*l:t uai :o>17,,7'1 :f', e
4293. Dari Aisyah RA, dia berkata, 'Nabi SAW mengucapkan

pada saat ruku'dan sujudnya, 'Maha suci Engkau, Ya Allah, Engkau

Tuhan kami dan dengan memuji-Mu, Ya Allah ampunilah aku'."

,)'rJ. CQi'{ *i"';L ok lstaL?nr q, {b lt*
',ry';t,ilwt,id,.,cf *r,ta G:;tr' J-l., ?,|#ib
d.G; *) ", 

iJv ,# G.Gt') {;'oti iru ilG :p; i
d;ltt a1t',Jai;E $l) ,f.b jrrS C :Jta ,q'&/,\\y';
iGi;,-\t'e e <a'yi 1' *: €l*U;$t gi,,
'J'.-.j ,4L et Cry ti1,i'i,Uj'iu,'r3.1 oi t:'rf :riz-,

u,r? e.t f,- :*),Jw .t*'&X.|la't'1i ,q.i \ :'rliz.;

J:" i, );t J';i't; :'-i :J* r; :Jv,l ,Ljj ilF ttki
lu-i'-^-* e'4,t,i,'r:;ir* rif i?nr i.jf,ii *t y\t
v ,'# Jt, .GU ik l:t ,i:;1i;rr C:, "2"'# ;+i t\L
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4294. Dari Ibnu Abbas RA, dia berkata, "IJmar memasukkanku

bersama para sahabat senior yang turut dalam perang Badar. Sebagian

mereka berkata, 'Mengapa engkau memasukkan pemuda ini bersama

kami, sementara kami memiliki anak-anak yang sepertinya?' Dia
berkata, 'Sesungguhnya dia termasuk diantara orang-orang yang telah

kalian ketahui'. Pada suatu hari dia memanggil mereka dan juga

memanggilku bersama mereka." Dia berkata, "Tak ada perkiraan lain
kepadaku kecuali bahwa dia memanggilku untuk memperlihatkan

kepada mereka tentang diriku. Dia berkata, 'Apa yang kalian katakan

tentang firman-Nya; Apabila telah datartg pertolongan Allah dan Al
Fath (kemenangan). Dan engkau melihat manusia masuk dalant

agama Allah dengan berbondong-bondong?' hingga dia
menyelesaikan surah tersebut. Sebagian mereka berkata, 'Kita
diperintah memuji Allah dan mohon ampunan kepada-Nya jika kita
diberi pertolongan dan kemenangan'. Sebagian lagi berkata, 'Kami
tidak tahu'. Atau sebagian mereka tidak mengatakan apapun. Dia
berkata kepadaku, 'Wahai Ibnu Abbas, apakah demikian yang engkau

katakan?' Aku berkata, 'Tidak!' Dia berkata, 'Lalu apa yang engkau

katakan?' Aku berkata, 'Ia adalah ajal Rasulullah SAW. Allah
memberitahukan kepadanya apabila telah datang pertolongan Allah,
dan yang dimaksud Al Fath adalah Fathu Makkah (pembebasan kota
Makkah) maka itulah pertanda ajalmu. Untuk itu, hendaklah engkau

bertasbih dengan memuji Tuhanmu dan mohon ampunan kepada-Nya,

sesungguhnya Dia Maha Penerima taubat'. Umar berkata, 'Aku tidak
mengetahui dari ayat itu kecuali apa yang engkau ketahui'."

I ,o..r. / o o.,',.' t.n1 I .,i o/, / o. nu o od;.;', '; ; )A Ju l{ ,ss';/il i" d.i } q4t f
&r JF-r *. t6 \'; iLi ;<tr rif) ;'oit :k A -Ar
,#iG)i'Grli * ,;!t i; e at'yL's *'\' *
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]t'F ?At tiit'; o',G n: )V i GL r*+'i ;:1i Cf,

trl;ui$$c,;.; o1 E t'd' f,ir' 
'&i 

,.,rr..

'ti ,?c u v ?,. ;lr'o\,;-) tf {*ui'r[i (t :Jts :Jv

.l-^1jr l;pr .irr .r3 il je .qn frv,t2.pt',,

4295. Dari Al Maqburi, dari Abu Syuraih Al Adawi, dia berkata
kepada Amr bin Sa'id disaat sedang menyiapkan pasukan ke Makkah,
"Izinkan aku wahai sang pemimpin unfuk menceritakan kepadamu
perkataan yang disampaikan Rasulullatr SAW diwaktu pagi saat

pembebasan kota Makkah. Aku mendengarnya dengan kedua

telingaku dan dipahami oleh hatiku serta dilihat oleh kedua mataku

saat beliau mengucapkannya. Sesungguhnya beliau SAW memuji
Allah dan menyanjung-Nya kemudian bersabda,'Sesungguhnya
Makkah diharamkan Allah dan manusia tidak mengharamkannya.

Tidak halal bagi seseorangyang beriman kepada Allah dan hari akhir
untuk menumpahkan darah di dalamnya, dan tidak pula menebang

pepohonannya. Jika seseorang memandang adanya rukhshah
(keringanan) dengan sebab peperangan Rasulullah SAW di dalamnya,

maka lratal<anlah kepadanya; Sesungguhnya Allah memberi izin
kepada Rasulullah dan tidak memberi izin kepada kamu. hanya saja

diizinkan bagi beliau sesaat pada waktu siang. Sungguh telah kembali
kehormatannya hari ini sebagaimana kehormatannya kemarin.

Hendaklah orang yang menyaksikan diantara knmu menyampaikan

kepada yang tidak hadir'. Dikatakan kepada Abu Syuraih, 'Apakah
yang dikatakan Amr kepadamu?' Dia bekata, 'Dia mengatakan; Aku
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lebih mengetahui tentang itu daripada engkau wahai Abu Syuraih,
sesungguhnya tanah haram tidak melindungi orang yang berbuat
maksiat, orang yang melarikan diri dari tuntutan mati (karena

membunuh), dan tidak pula orang yang lari karena melakukan
pencurian'." Abu Abdillah berkata, "Kharbah adalah kerusakan."

t 'i -to-+-il t , (r
-// . t.

dl :4>.-o.J s.A qr'J-)

r., i . ,i. o/
(\s G.t J ew f,/

t.
). t ) z zP Y'tY't Y

{r

bt u*' yt* / /.G *
.2o t , C z A

*'?e JA *3 f n'

;*tr A ?" {-r', o|r

4296. Dari Atha' bin Abi Rabah, dari Jabir bin Abdullah RA,
"Sesungguhnya dia mendengar Rasulullah SAW bersabda pada saat
pembebasan kota Makkah dan beliau berada di Makkah,
'Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya mengharamkan .juat-beti
khamer'."

Keterangan Hadits:

(Bab). Demikian yang tercantum dalam catatan sumber tanpa
menyertakan judul bab. Seakan-akan Imam Bukhari sengaja
meninggalkannya dalam keadaan kosong dan tidak sempat
menemukan judul yang tepat. Kemudian dia menyebutkan empat
hadits:

Pertama, hadits Aisyah "Nabi SAW mengucapkan pada saat

ruku' dan sujudnya, 'Maha suci Engkau, Ya Allah, Engkau Tuhan
kami dan dengan memuji-Mu, Ya Allah ampunilah aku'." lmam
Bukhari menyebutkan hadits ini secara ringkas. Adapun penjelasannya
telah dipaparkan pada bab-bab tentang sifat shalat. Alasan
pencantumannya di tempat ini adalah keterangan yang akan dikutip
pada pembahasan tentang tafsir, 'oi U.'lrll et f A' ..rp Vt oO O

qi';11 1!;i,j.irr l-J'6 1511yuli (ridaktah Nabi sAW
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mengerjakan shalat sesudah diturunkan kepada beliau surah 'idzaa
jaa'a nashrullaahi wal fath' fapabila datang kepadamu pertolongan
Allah dan kemenanganJ, melainkan beliau mengucapknn dalam
shalatnya.. .). Lalu disebutkan hadits selengkapnya.

Kedua, hadits Ibnu Abbas, "LJmar memasukkanku bersamapara
sahabat senior peserta perang 'Badar." Hadits ini akan dijelaskan
secara tuntas pada pembahasan tafsir surah An-Nashr.

Kalimat 'termasuk diantara orang-orang yang telah kalian
ketahui', yakni tentang keutamaannya. Sedangkan kalimat
'memperlihatkan kepada mereka tentang diriku', yakni mengenai
sebagian keutamaanku.

Ketiga, hadits Abu Syuraih Al Adawi tentang nasihatnya kepada
Amr bin Sa'id saat akan mengirim pasukan ke Makkah.

Utfit (Al Adawi). Ketika membahas hadits ini pada pembahasan

tentang haji, saya mengemukakan kemungkinan dia adalah sekutu
bani Adi bin Ka'ab. Pandangan ini saya kemukakan karena melihat
pada jalur lain penyebutan 'Al Ka'bi' sebagai penisbatan kepda bani
Ka'ab bin Rabi'ah bin Amr bin Luhay. Kemudian tampak bahwa dia
dinisbatkan kepada bani Adi bin Amr bin Luhay. Mereka adalah
saudara-saudara Ka'ab. Hal seperti ini sangat banyak terjadi dalam
masalah nasab. Dimana mereka menisbatkan seseorang kepada
saudara suatu kabilah/suku.

Mengenai hadits ini telah dijelaskan pada pembahasan hal-hal
yang diharamkan saat ihram pada pembahasan tentang haji, dan
sebagiannya pada pembahasan tentang ilmu. Sebagian penjelasannya
akan dikemukakan pada pembahasan tentang diyat ketika
membicarakan hadits Abu Hurairah. Pada bagian akhir di tempat ini
disebutkan, "Abu Abdixah berkata, 'Al Kharbah adalah kerusakan'."
Orang yang dimaksud adalah lmam Bukhari sendiri.

Keempat, hadits Jabir "Sesungguhnya dia mendengar Rasulullah
sAw bersabda pada saat pembebasan kota Makkah dan beliau berada
di Makkah,'Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya mengharakan jual-
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beli khamer'. " Imam Bukhari menyebutkannya secara ringkas. Hadits
ini telah disebutkan di akhir pembahasan tentang juar-beli secara
panjang lebar diserlai penjelasannya.

53' Lama Nabi SAW Tinggar di Makkah pada Masa pembebasan
Kota Makkah

r:p *'r *h,* Itet*i:JG^r hr dr;i r..,
albt'nk

4297. Dari Anas RA, dia berkata, .,Kami tinggal bersama
Rasulullah sAw selama l0 hari dan kami meringkas ,huiu1.,,

4298' Dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas RA, dia berkata, .,Nabi
sAw tinggal di Makkah selama r9 hari, belaiu sharat dua rakaat.,,

t'.*t*ht* 4,'€*i:Js a& d.t r"i,{* *
I ::o. r. t! c.1 tc .. .d. ,o.,,,_ 

1 /L+ v .*oa --,i ,q* u.t ,lu: .;>rAt';-t i:p.p; ,;,,i'*
4299. Dari lkrimah, dari Ibnu Abba. *' aia Uertatal;;

tinggal bersama Nabi sAW daram suatu pe{aranan serama 19 hari dan
kami mengqashar (meringkas) shalat." Ibnu Abbas berkata, ..Kami
menqashar shalat hingga 19 hari. Apabila lebih dari itu, maka kami
menyempumakan (menged akannya secara lengkap).,,
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Keterangan Hadits:

(Bab lama Nabi SAI( tinggal di Makkah pada masa pembebeasn

kota Makkah). Imam Bukhari menyebutkan hadits Anas, "Kanti
tinggal bersoma Nabi SAW selama l0 hari clan kami meringkas

shalat", dan hadits Ibnu Abbas,"Nabi SAW tinggal di Makkah selama

19 hari dan shalat dua rakaot", dan pada riwayat ketiga, "Kami
tinggal dalam suatu perjalanan", tanpa menyebutkan tempat yang

dimaksud secara rinci.

Secara zhahir, kedua hadits ini saling bertentangan

(kontradiktif). Namun, menurut keyakinan saya bahwa hadits Anas

berkenaan dengan pelaksanaan haji Wada', karena itu adalah

perjalanan dimana Nabi SAW tinggal di Makkah selama 10 hari.

Beliau masuk Makkah pada hari ke-4 bulan Zhulhijjah dan keluar
pada hari ke-14 bulan yang sama. Adapun hadits Ibnu Abbas

berkenaan dengan pembebasan kota Makkah. Hal ini telah saya

kemukakan beserta dalil-dalilnya pada bab "Mengqashar (meringkas)

Shalat". Di tempat itu saya sebutkan penegasan bahwa hadits Anas

berkenaan dengan haji Wada'. Barangkali Imam Bukhari
memasukkannya dalam bab ini untuk mengisyaratkan apa yang saya

sebutkan diatas. Namun, dia tidak memaparkan secara jelas untuk
mempertaj am kecerdasan (pembaca).

Dalam riwayat Al Ismaili disebutkan dari jalur Waki' dari

Sulaiman, f3-yt Jt &; rj; al'il.'j't;"tp \id}A (Betiau tinggal di

Makkah selama l0 hari mengqashar shalat hingga kembali ke

Madinah). Demikian juga pada bab "Meringkas Shalat" melalui jalur
lain, dari Yahya bin Abi Ishaq, sebagaimana dikutip Imam Bukhari.
Hal ini menguatkan apa yang saya kemukakan diatas. Sebab waktu
yang mereka habiskan dalam perjalanan untuk membebaskan kota
Makkah hingga kembali ke Madinah adalah lebih dari 80 hari.

Catatan

Suffan yang disebut-sebut dalam kedua sanad hadits Anas
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adalah Sufyan Ats-Tsauri. Sementara Abdullah yang disebutkan

dalam sanad hadits Ibnu Abbas adalah Ibnu Al Mubarak. Sedangkan

Ashim adalah Ibnu Sulaiman Al Ahwal. Adapun lafazh "Dan Ibnu

Abbas berkata", dinukil dengan sanad yalg maushul melaltti jalur

diawal hadits, seperti telah saya jelaskan pada bab "Meringkas

Shalat."

54. Bab

:Ljt'Su,
'. ,t-. o? t

Ot5 1tg*

4300. Al-Laits berkata: Yunus menceritakan kepadaku, dari

Ibnu Syihab, Abdullah bin Tsa'labah bin Shu'air menceritakan

kepadaku: Sungguh Nabi SAW telah mengusap wajahnya pada masa

pembebasan kota Makkah.

a , t2 o z. lc zz ,,.o', ',": , 'r o., o. I ct.. .:-J*Jt / e (p) ur,,-l :Jl.! tl'"* 4 f f Lstjt ,f
'^-Jt"'t *t *\t -u'"o1r'arii'fi"^* i, *t,ie

'*tie
4301. Dat', Az-Zuhri, dari Sunain Abu Jamilah, dia berkata,

"Dikabarkan kepada kami, sementara kami bersama Ibnu Al
Musayyab, dia berkata, 'Abu Jamilah mengaku sempat bertemu Nabi

SAW dan keluar bersamanya pada masa pembebasan kota Makkah."

Keterangan Hadits:

(Bab). Demikian yang tercantum pada catatan sumber tanpa

menyebutkan judul bab. Sementara dalam naskah An-Nasafi bab ini
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dihilangkan sehingga hadits-haditsnya masuk kedalam hadits-hadits

bab sebelumnya. Namun, hubungan (kolerasi) hadits-hadits ini dengan

bab tersebut tidak jelas. Mungkin Imam Bukhari sengaja

mengosongkannya untuk dituliskan judul yang sesuai, tetapi tidak

terlaksana. Menurut hemat saya, judul yang sesuai adalah "Orang
yang Ikut dalam Pembebasan Kota Makkah".

Kemudian lmam Bukhari menyebutkan I I hadits:

Pertama, hadits Abdullah bin Tsa'labah tentang perbuatn Nabi

SAW mengusap wajahnya pada pembebasan kota Makkah.

...c;itr 'J,6) 
At-hits berkata...). Imam Bukhari mengutip hadits

ini dengan sanad yang maushul dalam kitabnya At-Tarikh Ash-

Shaghir. Dia berkata; Abdullah bin Shalih menceritakan kepada kami,

Al-Laits menceritakan kepada kami.... Lalu pada bagian akhirnya

disebutkan, "Pada saat pembebasan di Makkah." Dia juga menukilnya

dengan sanad yang maushul melalui jalur lain dari Az-Zuhri, dia

berkata; Dari Abdullah bin Tsa'labah, sesungguhnya dia melihat

Sa'ad bin Abi Waqqash melakasanakan shalat Witir satu rakaat. Imam

Bukhari mengutipnya pada pembahasan tentang adab, seperti yang

akan disebutkan.

P izlttU.f ip G|?i (Abdullah bin Tsa'labah bin Shu'air

mengabarkan kepadaku). Dia adalah Udzri dan biasa juga disebut

Ibnu Abi Shu'air. Abu Shu'air adalah Ibnu Amr bin Zaid bin Sinan,

sekutu bani Zuhrah. Bapaknya Abdullah (Tsa'labah) tergolong

sahabat Nabi SAW. Lalu lmam Bukhari sengaja menghapus orang

yang menyampaikan berita itu untuk meringkas. Namun, hal ini dapat

diketahui dari keterangan yang dia sebutkan pada pembahasan tentang

adab.

Kedua, hadits Abu Jamilah tentang pengakuannya sempat

bertemu Nabi SAW dan ikut dalam pembebasan kota Makkah.

.*-ijr i, t',;;jt;-?i:i6ai,.A i: ,p C'e-),\tfi (Dari Az-

Zuhri, dari Sunain Abu Jamilah, dia berkata, "Dia mengabarkan
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kepada kami sementara kami bersarna lbnu Al Musayyab").

Pernyataan ini dimaksudkan Az-Zuhi untuk mengukuhkan

riwayatnya dari Abu Jamilah, bahwa riwayat ini disampaikan

dihadapan Sa'id bin Al Musayyab.

F";,e (Dari Sunain). Sebagian mengatakan namanya adalah

Sunayyi. Dia telah disebutkan pada pembahasan tentang kesaksian

sehingga tak perlu diulang kembali.

€jt|G i-J; tF (Dan dia keluar bersama beliau pada

pembebasan kota Makkah). Abu Umar menyebutkan bahwa dia ikut
mengerjakan haji Wada' bersama Nabi SAW. Masalah ini juga telah

di sebutkan pada pembahasan tentang kesaksi an.

'^:Jb :Jt3 {Ai:;;ui; yf tto ;) ;.J$ ,i6 * I )f r
' u .tJ'ii ';; Jt-St)t ti.t;- 0r-.').r,61 7 ,ri & ,Jut'^li3

g\;'ri Lri;irr tf !';,oiii'rb:), ti;tr{ G ,er:n.
'cqjr ',a,t?-Csril3i, ui bLi'.:K,ri( tur i'ri'ri
o\uy ,L'-f);;';t lt;# dt g*Urilg .,-Ar Ukt

' . t', .c z r c 
-' 

n

;-k;tc *t ,yf -4,6jUtt 15 ."o,CA'rit&L'#
-ta.2

*i!,,'& -'J$?:tu|1,,*V..€'i 
o3 r:,:.: gL\

,{i-s g €;i-iy,*trv r,su;rL *if }' * dt'€'ci o',,#ii2t arzl- rir; ats f €tk if* t*r't
* r:t.,qa';';riYf *'r",\'*3' ,fijtff &l',
,q *ii - it*' *yi; sifr,96)3ri Fi
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'rii;r Uu, ,;b'.,kt'$ riy t^:r i;'.J",,*uk1
r-li ,r "",re d,t# a\*u ,g,)"'d;t &. tourlf 

";j,.6tu.*r,rj:*t;
4302. Dari Amr bin Salaniah, dia berkata: Abu Qilabah berkata

kepadaku, "Tidakkah engkau bertemu dengannya dan bertanya
kepadanya?" Dia berkata; Aku bertemu dengannya dan bertanya
kepadanya. Maka dia berkata, "Kami berada di tempat orang-orang
lewat. Jika lewat pada kami rombongan niscaya kami bertanya, 'Ada
apa dengan orang-orang? Ada apa dengan orang-orang? Apakah laki-
laki ini?' Mereka berkata, 'Dia mengaku bahwa Allah mengutusnya,
atau mewahyukan kepadanya, atau Allah mewahyukan seperti ini'.
Aku pun menghapal perkataan itu dan seakan-akan tetap dalam
dadaku. Adapun suku-suku Arab menunggu-nunggu kemenangan
dengan Islamnya mereka. Mereka berkata, 'Biarkanlah dia dan
kaumnya. Sesungguhnya jika dia menang atas mereka berarti dia
adalah nabi yang benar'. Ketika terjadi peristiwa pembebasan kota
Makkah, setiap suku bergegas menyatakan keislamannya, dan
bapakku pun segera menyatakan keislaman kaumku. Ketika datang
dia berkata, 'Demi Allah, aku datang kepada kamu dari sisi Nabi
SAW yang benar. Beliau mengatakan; Kerjakanlah oleh kamu shalat
ini pada wahu begini, dan kerjakanlah shalat ini pada waktu begini.
Apabila (waktu) shalat telah tiba, hendaklah salah seorang kamu
adzan, dan hendaklah yang paling banyak (menghapal) Al eur'an
meniadi imam kalian'. Mereka pun memperhatikan dan ternyata tak
ada yang lebih banyak (menghapal) AI Qur'an dibandingkan aku,
karena aku senantiasa mendapatkannya dari para rombongan (yang
Iewat). Mereka pun memajukan aku dihadapan mereka sementara saat
itu aku adalah anak berusia 6 atau 7 tahun. Aku memiliki burdah
(selimut) yang jika aku sujud niscaya mengerut dariku. Seorang
wanita dari komunitas itu berkata, 'Tidakkah kalian menutupi dari
kami pantat qari' (pembaca Al Qur'an) kamu?' Mereka pun membeli
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(kain) lalu membuatkan untukku baju gamis. Aku tidak pemah

bergembira dengan sesuatu sebagaimana kegembiraanku terhadap

baju gamis itu."

Keterangan Hadits:

Ketigarhadits Amr bin Salamah tentang kisah dia menjadi imam

shalat bagi kaumnya.
'1J-; 

f. )f f (Dari Amr bin Salamah)' Terjadi perbedaan

dalam menetapkannya sebagai sahabat. Pada hadits diatas dikatakan

bahwa bapaknya pergi sebagai utusan. Hal ini memberi asumsi bahwa

dia tidak pergi menyertai bapaknya. Ibnu Mandah meriwayatkan dari

Hammad bin Salamah dari Ayyub 
-melalui 

sanad ini-keterangan

yang menunjukkan Amr bin Salamah turut bersama utusan tersebut.

Demikian juga yang dinukil Ath-Thabarani.

Abu Salamah yang dimaksud adalah Ibnu Qais dan biasa

dipanggil Nufai' Al Jarmi. Dia tergolong seorang sahabat- Tidak ada

riwayatnya dalam Shahih Bukhari kecuali hadits ini. Begitu pula

halnya dengan anaknya. Akan tetapi penyebutan Amr bin Salamah

ditemukan juga dalam hadits Malik bin Al Huwairits sebagaimana

telah disinggung pada pembahasan tentang shalat.

'ij:rti ;.i ,; Sus 1,ltu Qilabah berknta kepadalal.Ini adalah

perkataan Ayyub.

/d' p :6)(k 6ami berada di tempat orang-orang lewat).

Dalam riwayat Abu Daud dari jalur Hammad bin Salamah dari Ayyub

dari Amr bin Salamah disebutkan , & "o.3r r;i ri1 a6r A, *- ,yeu,&

Pj y itt lKamt berada di rumah, orang-orang melewati kami bila

mereka datang kepada Nabi SALV).
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tf{ Li .!r,L-!U 6 @da apa dengan orang-orang ... ada apa

dengon orang-orang ...). Demikian terdapat di tempat ini, yakni

diulangi dua kali.

\ilt ri6 6 (Apakah laki-laki ini). Yakni mereka menanyakan

tentang Nabi SAW dan sikap suku-suku Arab terhadapnya.

rj-3.irr ;if 'ti l\;'pi lOiwahyukan kepadanya atau Ailah

mewahyukan seperti inl). Maksudnya, meniru apa yang dikabarkan
ayat-ayat Al Qur'an kepada mereka. Dalam riwayat Yusuf Al Qadhi
dari Sulaiman bin Harb yang dinukil Abu Nu'aim di dalam kitab Al
Mustakhrai disebutkan, 

'i-? 
li,;it iirr t'ri ii:,3i ir bi e'i-A ri';i;-

i>r-3r ILJS '}.-jd'li'cjlaj" $?1 lMer"ka berkata, 'seorang nabi dan

mengaku bahwa Allah mengutusnya dan Allah mewahyukan
kepadanya begini dan begitu'. Maka alat pun menghafal perkataan

itu). Dalam riwayat Abu Daud disebutkan , 'q'4 ,rSaiV tl:/d. *i
t:r-:g r-rTt' qi g*u adalah seorang anak yang kuat menghafal. Aku

pun menghafal [ayat-ayat| Al Qur'an yang sangat banyak melalui
peris t iwa-peristiwa itu).

F-d,3 : (Seakan-akan tetap). Dalam riwayat Al Kasymihani

dinukil dengan lafazh "lruqarru" berasal dari kata qaraar (menetap).

Kemudian dalam salah satu riwayat darinya diberi tambahan alif di
bagian akhir, berasal dari kata taqriyah yang berarti dikumpulkan.
Kebanyakan periwayat menukil dengan tambatran huruf hamzah pada
'nagian akhirnya, berasal dari kata qiraa'ah (bacaan). Sementara Al
Ismaili menukil dengan lafazh yughrii, yakni menjadi sesuatu yang

disukai. Versi ini dikuatkan oleh Iyadh.

i$ ltutenunggu) Yaloi menunggu perkembangan selanjutnya.

j*-2 (Bersegera). Yakni mendatrului.
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ii 6 (Ketika beliau datang), kami menyambutnya. Hal ini

mengindikasikan bahwa Amr bin Salamah tidak ikut bersama utusan

menemui Nabi SAW. Akan tetapi tidak tertutup kemungkinan dia
datang kepada beliau sesudah itu.

L,-ti ilt &Pt (Hendaklah mengimami kamu yang pating

banyak diantara kalian [menghapalJ Al Qur'an). Dalam riwayat Abu
Daud melalui jalur lain dari Amr bin Salamah, dari bapaknya

disebutkan, yi';,ji-,J,b';'3i t3:r"ir- 1' U)' i,tite di
(Sesungguhnya mereka berkata, 'Wahai Rasulullah, siapa yang
mengimami kami?' Beliau menjawab, 'Orang paling banyak
menghapal Al Qur'an diantara kalian'.).

tl'-Wi (Mereka memperhatikan). Dalam riwayat Al Ismailil

disebutkan, Ei.r? *i jl$lfi lUtereka pun memperhatiknn penduduk

pemukiman kami).

L ',^W (Mengerut). Yakni terbuka dan terangkat. Dalam riwyat

Abu Daud disebutkan, ,r3|rX| (Tersingkap dariku). Dia mengutip

pula dari jalur Ashim bin Sulaiman dari Amr bin Salamah, nOit'.X
,f|*?'e,|L^J rit a;3 ,,y W iy; :si ,;.(Aku mengimami

merelra sambil mengenakan burdah bersambung yang berlubang. Jika
alat sujud mala pantatlat keluar [tampakJ).,'

irJJ6li (Tidakkah lalian menutupi). Demikian terdapat dalam

catatan sumber. Menurut Ibnu At-Tin, kata ini dalam catatannya

tertulis 'taghuththurz'. Dalamm riwayat Abu Daud disebutkan , c*itit
'€,L!'-lit:* r-Jo r\iry :r(3t y;ii;t (Satah seorang wanita berkata,

'Tutuplah aurat qari' knlian dari knmi'.).

t\#'ii (Mereka membeli). Yakni membeli kain. Dalam riwayat

Abu Daud disebutkan, r3r:& 4 eb?'6 (Merekn membeli untukku
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baju gamis buatan Oman) Yakni Oman yang sekarang menjadi

wilayah Bahrain. Abu Daud menambahkan dalam riwayatnya, tap'Jti
'&Oi'r;JS $l.f 'U tt;iJ cr:r* t;i,'a;Jr';y.6mr bin Salimah berkata,

'Aku tidak pernah menyaksikan satu perkumpulan daripada Jarm,
melainkan alat menjadi imam mereka).

Hadits ini menjadi hujjatr bagi madzhab Syafi'i yang

mengesahkan anak kecil mumayyiz (marnpu membedakan baik dan

buruk) untuk menjadi imam pada shalat-shalat fardhu. Ini termasuk
masalah khilafiyah yang masyhur. Namun, tidak tepat jika dikatakan
mereka melakukan perbuatan itu berdasarkan ijtihad semata tanpa
pengetahuan Nabi SAW, karena masalah ini termasuk kesaksian yang
menafikan. Disamping itu, masa tersebut adalah masa-masa turunnya
wahyu yang tidak mungkin menetapkan sesuatu yang tidak
diperbolehkan. Sebagaimana Abu Sa'id dan Jabir berdalil tentang
bolehnya azl (metgeluarkan mani di luar kemaluan istri) bahwa
mereka mengerjakannya di masa Nabi SAW. sekiranya perbuatan itu
dilarang, niscaya akan dilarang oleh Al Qur'an.

Tidak tepat pula mereka yang menjadikan hadits diatas sebagai

dalil batrwa menutup aurat bukan menjadi syarat sahnya shalat, tapi
hanya merupakan sunah shalat, dimana shalat sudatr satr meski tidak
menutup aurat. Letak kekeliruan mereka adalah bahwa kejadian
tersebut bersifat khusus. Mungkin mereka melakukannya setelah

mengetatrui

,;\*,rGt ,rj U + og 
'Uu 

z$G t'f j1t ii:t:;'*
?y t 'i ,,l.t t\:-^i sut .-tt: iu)Gt'era; oi rL +f
fur,rj U'il-'bf *, e.k *,rf ir';* y, J;,
A,b?r,{"rilr; }r' ;*:t );, d\:r,Fit-r;,:i$;Gt



.^!.r {r Ciy qi ;.t rt, :u,G1 ,si J in',5* d,'; i il;i

-f"'il) 
a-\rlr r.ri ,67i G it'J;', t1- :a',;; *'lG

^-i rir; *t iq /t J\*,t y\t -* it'Ji'r'*,. :'f
;J :p1 ^)L\t 'u 

At Jyr|sw .nGi ,ti / &,/6t
')ts', .-ta;'n) ft ,yi'q,*); ib t:"l;i'; ,u

<,

o^, r, a\'r Q col'e7 l;- L q*t ,'p"', !, \t e it J;',

J:, :,t'J;:.,'iti :a*,;.G'.ii ,7V ;,'Ju .fG', ;i i t
us':,7V it'Js's .;;t f*:,i(4.ii1t '$: Yht

'e'lr+ d'^;';;i
43B3.Dari Urwah bin Zubair, sesungguhnya'Aisyah berkata,

..Utbah bin Abi Waqqash membuat perjanjian kepada saudaranya

Sa'ad bin Abi Waqqash untuk mengambil anak dari wanita budak

milik Zam'ah. Utbah berkata, 'sesungguhnya dia adalah anakku'.

Ketika Rasulullah sAw datang ke Makkah pada pembebasan kota

Makkah, Sa'ad bin Abi Waqqash mengambil anak dari wanita budak

milik Zarrf ah. Dia membawanya kepada Rasulullah SAW dan datang

pula bersamanya Abd bin Zam'ah. Sa'ad bin Abi Waqqash berkata,

'lni adalah anak saudaraku, dia membuat perjanjian kepadaku bahwa

ini adalah anaknya'. Abd bin Zant'ahberkata, 'Wahai Rasulullah, ini

adalah saudaraku, ini adalah anak Zatrt'ah, dia dilahirkan di atas

tempat tidurnya'. Rasulullah SAW melihat kepada anak wanita budak

milik Zam'ahdan ternyata memiliki kemiripan dengan Utbah bin Abi

waqqash. Lalu Rasulullah sAW bersabda, 'Dia untulonu, dia

saudaramu wahai Abd bin Zarn'ah', karena dia dilahirkan di atas

tempat tidurnya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, 'Berhiiablah

darinya wahai saudah'. Sebab beliau melihat kemiripan anak ittr

dengan Utbah bin Abi Waqqash."
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Ibnu Syihab berkata: Aisyah berkata: Rasulullah SAW bersabda,
"Anak untuk pemilik tempat ticlur [suami yang sahJ dan pezina tidak
memiliki hak apapun terhadap anak tersebut."

Ibnu Slhab berkata, "Adapun Abu Hurairah meneriakkan hal
itu."

Keteransan Hadits:

Keempat dan Kelima, hadits Aisyah RA tentang kisah anak
budak wanita milik Zam'ah, yang akan dijelaskan pada pembahasan

tentang warisan. Di bagian akhirnya terdapat hadits Abu Hurairah
yang semakna dengan lafazh, "Anak bagi pemilik tempat tidur [suami
yang sah]." Maksud pencantumannya di tempat ini untuk
mengisyaratkan bahwa kejadian itu berlangsung pada masa
pembebasan kota Makkah.

Imam Bukhari mengutip hadits ini melalui Abdullah bin
Maslamah, dari Malik, dari Ibnu Syihab, dari Urwah bin Az-Zubair,
dari Aisyatr, dari Nabi SAW. Lalu dinukil juga dari Al-Laits, dari
Yunus, dari Ibnu Syihab, dari Urwatr bin Az-Zubair, dari Aisyah. Jalur
Al-Laits disebutkan dengan sanad yang maushul oleh Adz-Dzuhali
dalam kitab Az-Zuhriyat. Imam Bukhari menyebutkannya di tempat
ini sesuai redaksi riwayat Yunus dan diiringi oleh jalur Malik. padahal

antara kedua riwayat ini merniliki redaksi yang berbeda sebagaimana
akan saya jelaskan. Sikap Imam Bukhari ini sempat dikecam oleh Al
ismaili. Dia berkata, "Imam Bukhari menggandengkan riwayat Malik
riengan riwayat Yunus, padahal antara keduanya terdapat perbedaan

redaksi." Akan tetapi Al Ismaili tidak juga menjelaskan perbedaan
yang dimaksud.

't*;O lJri r.r,,*.liit jri (bnu Syihab berkata; Aisyah berkara).

Demikian tercantum di tempat ini. Bagian ini telah dinukil melalui
sanad yang maushul pada riwayat Malik dengan menyebutkan Urwah.
Adapun kalimat, ,ai i'* n-'!?i jL lOfa saudaramu wahai Abd bin



Zam'ah) menjadi bantahan bagi mereka yang memahami kalimat, 16

e.J\',?'.'* S-'U lOta untukmu wahai Abd bin Zam'ah) bahwa huruf

lam (laka) menunjukkan kepemilikan, sehingga artinya, "Dia budak

milikmu wahai Abd bin Zanf ah."

ofil.i-t '"#;-e';:-i I osi:e(t i) J't: (bnu Syihob berkata,. '.w'
"Adapun Abu Hurairah meneriakkan hal itu".). Maksudnya,

mengumumkan hadits ini.r Bagian ini dinukil dengan sanad yang
maushul dari Imam Bukhari hingga Ibnu Sfihab. Akan tetapi ia
terputus antara Ibnu Syihab dan Abu Hurairah RA. Ia juga merupakan

hadits yang berdiri sendiri namun Al Mizzi lalai menyitimya dalam

kitabnya Al Athraf.

Imam Muslim, At-Tirmidzi, dan An-Nasa'i, meriwayatkan dari
Sufyan bin Uyainah, dan dinukil juga oleh Imam Muslim dari Ma'mar,
keduanya dari Ibnu Syihab, dari Said bin Al Musayyab, dan Ma'mar
menukil juga dari Abu Salamah bin Abdurrahman, keduanya dari Abu
Hurairah, dari Nabi SAW, "Anak untuk pemilik tempat tidur [suami
yang sahJ, dan pezina tidak memiliki hak apapun terhaclap anak itu."
Imam Muslim meriwayatkannya juga dari Ibnu Uyainatr, dari Sa'id
dan Abu Salamatr. Sementara dalam riwayat lainnya, dia katakan;
Dari Sa'id atau Abu Salamah.

Ad-Daruquthni berkata di kitab Al llal, 'Riwayat ini dinukil
secara akurat dari keduanya (Sa'id dan Abu Salamatr) sekaligus."
Saya (Ibnu Hajar) katakan, akan disebutkan pada pembahasan tentang
warisan melalui jalur lain dari Abu Hurairatr secara ringkas, tetapi dari
selain jalur Ibnu Syihab. Barangkali perbedaan ini menjadi sebab

sehingga Imam Bukhari tidak menukil hadits Abu Hurairah dari jalur
Ibnu Syihab.

' Dalam catatan kaki cetakan Bulaq tertulis, j15 r-ii, (dengan hukum ini).
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4304. Dari lr-L**, Urwatr bin Az-Ztbat ..rguU*t*

kepadaku; Seorang wanita mencuri pada masa Rasulullatr SAW ketika
perang Fath (fathu Makkah). Kaumnya bersegera datang kepada
Usamah bin Zaid untuk minta pertolongan darinya. Urwah berkata,
"Ketika Usamah berbicara dengan Nabi tentang wanita itu, maka
wajah Rasulullah SAW berubah, dan beliau bersabda, 'Apakah engkau

berbicara kepadalcu tentang salah satu hukuman-hulatman Allah?'
Usamah berkata, 'Mintakanlah ampunan untukku wahai Rasulullah'.
Ketika sore hari, Rasulullah SAW berdiri berkhutbatr. Beliau memuji
Allah sesuai yang layak bagi-Nya, lalu bersabda, 'Amma ba'du,
aesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian
adalah, jilca yang mencuri diantara mereka adalah orang yang
berketurunan luhur atau bangsawan niscaya mereka membiarkannya,

tapi jika yang mencari adalah orang yang lemah maka mereka
menegakkan hulatman atasnya. Demi yang jiwa Muhammad di
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tangun-Nya, sekiranya Fathimah binti Muhammad mencuri niscaya
aku akan memotong tangannya'. Kemudian beliau memerintahkan
agar wanita itu dipotong tangannya. Setelah itu baiklah taubatnya, lalu
dia menikah." Aisyah berkata, "Dia biasa datang kepadaku setelah itu
dan aku menyampaikan keperluannya kepada Rasulullah SAW."

Keterangan Hadits:

Keenam, hadits tentang seorang wanita yang mencuri di masa
Nabi SAW ketika pembebasan kota Makkah.

'l;,i *h' & ,r' )br y e"'it;ii;r t:i l.l''i.irr ,sii
(Urwah bin Zubair mengabarkan kepadaht bahwa seorang wanita
mencuri). Demikian tercantum di tempat ini dalam bentuk mursal-
Akan tetapi pada bagian akhirnya terdapat keterangan yang memberi
asumsi bahwa hadits ini dinukil dari Aisyah. Keterangan yang
dimaksud adalah, e !, )16 jyq+c &6 u.i:tx. u*is UiSi :$.c d6
'; '"t^libr (Aisyah berkata, 'Dia biasa datang kepadalu dan aku

meny ampaikan kebutuhanny a kep ad a Rasulull ah SAW' .).

Al Ismaili menukil dari jalur Az-Zahi, dari Al easim bin
Muhammad, dari Aisyah RA, dia berkata, #-ui t|iiyi'43,i U.6

iS '"t :;; it * 4t AWe erb *:r,; (Dia bertaubat dan bai&ah

taubatnya. Dia biasa datang kepadaku dan aku menyampaikan
keperluannya kepada Nabi SAn. Penjelasan hadits ini akan
disebutkan pada pembahasan tentang hudud (hukuman yang telah
ditentukan). Maksud penyebutannya di tempat ini adalalr sebagai
isyarat bahwa kisah ini terjadi padaFathu Makkah.

:'.li ,rll
;'.dt yi ,*

*t de
A

4!l ,k}t4,Jv fw!"
\t:1.,rrr+ ,!t ,s;,, c-.;:rast
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4305-4306. Dari Mujasyi', dia berkata, "Aku datang kepada

Nabi SAW dengan membawa saudaraku sesudah Fathu Makkah. Aku

berkata, 'Wahai Rasulullah, aku datang kepadamu membawa

saudaraku agar engkau membaiatnya untuk hijrah'. Beliau bersabda,

'Orang-orang yang hijrah telah pergi dengon apa yang ada

padanya'. Aku berkata, 'Atas apa engkau membaiatnya?' Beliau

bersabda, 'Aku membaiatnya atas Islam, imon, dan iihad'." Sesudah

itu aku bertemu Ma'bad --dan dia yang paling tua di antara

keduanya- lalu bertanya kepadanya, maka dia menjawab, "Mujasyi'
benar."

*JLii,' i; dt itry t_u-*&J;t:r5i,i..- .-,.1CJ,V
j'Jrti,L+$-! i4t'*1 :)v ,e,v4)t Je;i{.*j

!tr f\;e fi ysy oG ,rj ,,""ny
4307-4308. Dari Mujasyi' bin Mas'ud, "Aku berangkat bersama

bapakku (Ma'bad) kepada Nabi SAW agar mernbaiatnya untuk hijrah.

Beliau bersabda, 'Hijrah telah berlalu dengan para pesertanya. Aku

membaiatnya untuk Islam dan jihad'." Aku bertemu Abu Ma'bad

sesudah ilu dan bertanya kepadanya, maka dia berkata, 'Mujasyi'
benar."

Khalid berkata dari Abu Utsman, dari Mujasyi', "Sesungguhnya

dia datang dengan saudaranya, Mujalid".

u*,
':v\

{ tt' I
.^-tlr{
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jy ,42 ht',r,t'* i..l ii *a" ;e;-Jl ;*t-61 dl r
'-L3";ryi ,e*'nlu 3.rJ;c,3(- 'SJ,i:}* I ,iu ,p*Jr

.'c-;, \b l*
4309. Dari Mujahid, aku berkata kepada tUrr,, Urn* Re,

"Sesungguhnya aku ingin hijrah ke Syam." Dia berkata, "Tidak ada

hijrah, tetapi jihad. Berangkatlah dan pasrahkan dirimu. Jika engkau

mendapati sesuatu (maka itulah yang diharapkan), dan jika tidak,
maka hendaklah engkau kembali."

o,

;! i- u t3-^t1;'*- :ralt Svi" G ..^ / r^, ,..a I

-p -yl Ur"-l Za) V;l
'i '7' 1 b at J;r'fr.\f- r';t;:n* \ :Jw ,*-fL-t d-1, a11l 

L

+
4310. An-Nahdr berkata: Syu'bah mengabarkan kepada kami,

Abu Bisyr mengabarkan kepada kami, aku mendengar Mujahid, "Aku
berkata kepada Ibnu Umar, maka dia berkata, 'Tidak ada hijrah hari
ini -atau sesudah Rasulullah SAW- yang sepertinya'."

ot--s tlFb?nt ue.,';L; i' + ""i"5ir;, i:*'*
. ?--at |tX. ?;*,1,,5 ;-I

431 l. Dari Mujatrid bin Jabr Al Makki, sesungguhnya Abdullah
bin Umar RA berkata, "Tidak ada hijratr sesudah pembebasan kota
Makkah (Fathu Makkah)."
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Orrr.Dari Atha' bin Abi Rabah, dia berkata: Aku mengunjungi

Aisyah bersama Ubaid bin Umair. Dia bertanya kepada Aisyah
tentang hijrah, maka dia berkata, "Tidak ada hijrah saat ini. Dahulu
seorang mukmin lari kepada Allah dan Rasul-Nya untuk
menyelamatkan agamanya karena khawatir akan terfitnah. Adapun
sekarang, Allah telah memenangkan Islam, maka seoftmg mukmin
dapat menyembah Tuhannya dimana dia suka, akan tetapi jihad dan

niat."

Keteransan Hadits:

Ketujuh, hadits Mujasyi' tentang hijrah. Imam Bukhari
meriwayatkan hadits ini dari Amr bin Khalid, dari Zuhair, dari Ashim,
dari Abu Utsman, dari Mujasyi'. Zuhair yang dimaksud adalah Ibnu
Muawiyah, Ashim adalatr Ibnu Sulaiman, dan Abu Utsman adalatr

An-Nahdi. Adapun Mujasyi' adalah Ibnu Mas'ud As-Sulami.

€*; (Dengan saudaralat). Dia adalah Mujalid. Nama

panggilannya adalah Ma'bad, seperti pada riwayat kedua. Adapun

yang tercantum di tempat ini disebutkan, tl-iii '4 (Aht bertemu

Ma'bad). Hal serupa dinukil mayoritas periwayat. Sementara dalam

riwayat Al Kasymihani tercantu^, t'lUl.i 4 (Aht bertemu Abu

Ma'bad). Versi ini tidak benar jika dilihat dari periwayatan hadits

tersebut, tetapi benar dari segi makna.

i.e JSi (Khalid berkata). Dia adalatr Khalid Al Hadzdza'. Jalur

ini dinukil dengan sanad yang maushul oleh Al Ismaili melalui jalur
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Khalid bin Abdullah; Dari Mujasyi' bin Mas'ud, bahwa dia datang

dengan saudaranya yang bernama Mujalid bin Mas'ud, Ialu berkata,

a:-haJr ,* \$ ,!, S?i U rl,6, ti+t (Ini Mujalid wahai Rasulullah,

baiatlah dia untuk hijrah\.

Masalatr hijrah telatr dijelaskan pada bab-bab hijratr dan

dibagian awal pernbatrasan tentang jihad.

Kedelopan, hadits Ibnu Umar tentang hijrah. Hadits ini telatr

dijelaskan baik dari segS sanad maupun matan di bagian awal

pembahasan tentang hrjrah.

'rJlt )V2 @n-Nadhr berlcata). Dia adalatr Ibnu Syumail. Jalur

ini dinukil dengan sanad yang mauslrul oleh Al Ismaili dari Ahmad

bin Manshur disertai tambatran pada bagian akhirnya, |yi :tV'rft

9.i.j ip ue '*iby|:t;;tVyb (Atcan tetapi iihad. Berangkatlah

dan pasrahkan dirimu. Jilw engkau mendapatkan sesuatu [maka
ilulah yang diharaplcanl, dan jilu tidak malca hendaklah engkau

leembali).

Kesembilan, hadits Aisfh juga tentang hijratr. Hadits ini telatr

disebutkan pada awal pernbatrasan hirjratt baik dari segi sanad

maupun matan.Ishaq bin Yazid yang disebutkan padasanad hadits ini
adalah lbnu Ibrahim bin Yazid Al Faradisi, yang dinisbatkan kepada

kakeknya.

\l:rG; *, ?; to *if h' & !' J;' Li,s* ;
i J\!t lt4itr q ,,-?)4!b c'rr3t'*;; S; i7'i:r

1 il J)y li*tyf! #'tt,*f! ry l,!q,

r; ;i)r it,,-$Jt *';'datlui .r-*'Y # k o:t
a,
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4313. Dari Mujahid, "Sesungguhnya Rasulullah SAW berdiri
pada hari pembebasan kota Makkah dan bersabda, 'Allah telah

mengharantkan Makkah pada hari menciptakan langit dan bumi. Ia
haram dengan sebab pengharaman Allah hingga hari kiamat. Tidak

halal bagi seorang pun sebelumku dan tidak halal bagi seseorang

sesudahku. Tidak juga dihalalkan bagiku sama sekali kecuali sesaat,

tidak boleh diusik binatang buruannya, tidok ditebang pepohonannya,

tidak dicabut rerumputannya, dan tidak halal memunggut barang
temuannya, kecuali bagi yang ingin mengumumkannya'. Al Abbas bin
Abdul Muthalib berkata, 'Kecuali idzkhir wahai Rasulullah, karena ia

untuk keperluan tukang sepuh dan rumah-rumah'. Beliau diam

kemudian bersabda, 'Kecuali idzkhir, sesungguhnya ia halal'."

Diriwayatkan dari Ibnu Juraij, Abdul Karim mengabarkan

kepadaku, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, seperti atau serupa dengan

ini. Diriwayatkan juga oleh Abu Hurairatr dari Nabi SAW.

Keteransan Hadits:

I{escpulah, hadits tentang pengharaman kota Makkah. Imam

Bukhari meriwayatkan hadits ini dari Ishaq, dari Abu Ashim, dari

Ibnu Juraij, dari Hasan bin Muslim, dari Mujahid. Ishaq png
dimaksud adalatr Ibnu Manshur dan inilatr yang ditegaskan Abu Ali Al
Jiyani. Namun menurut Al Hakim, "Dia adalatr Ibnu Nashr." Adapun

Abu Ashim adalah An-Nabil, salah seorang guru Imam Bukhari.

Terkadang Imam Bukhari menukil riwayat darinya melalui perantara

seperti di tempat ini.
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:ir ir k a' jit i( -r"g*. g (Dari Muajhicl bahwa

Rasulullah ieW. Sanad t uOit, ;ni *urroL Namun, Imam Bukhari

menukilnya dengan sanad yang maushul pada pembahasan tentang

haji dan jihad serta lainnya, dari Manshur, dari Mujahid, dari Thawus,

dari lbnu Abbas. Ibnu Abi Syaibah meriwayatkannya juga dari jalur
Yazid bin Abu Ziyad, dari Mujahid, dari Ibnu Abbas. Namun, jalur
pertama lebih tepat.

g-; it ,fj (Dan dari lbnu Juraij). Sanad ini dinukil secara

maushul melalui jalur yang disebutkan pada bagian awal hadits. Abdul
Karim yang dimaksud adalah Ibnu Malik Al Jazari. Al Ismaili
meriwayatkan melalui jalur lain dari Abu Ashim, dari Ibnu Juraij,

"Aku mendengar Abdul Karim, aku mendengar Ikrimah." Hadits ini
telah dijelaskan pada pembahasan tentang haji.

Kesebelas, hadits Abu Hurairah yang sama dengan hadits

sebelumnya.

"l.,,,,i:-I" itrr k'r#t f i;:; ii art', (Diriwayatkan Abtr

Hurairah dari Nabi SAry). Maksudnya, khutbah yang telah

disebutkan. Bagian ini dinukil dengan sanad ymtg maushul pada

pembahasan tentang ilmu dari jalur Abu Salamah dari Abu Hurairah.

Pada bagian awalnya disebutkan, ,4ib'JrLi ,-14, *k 5; ;b';ti
!ii$ti'i,*; (sesungguhnya Atlah menahan posukon gojah dai

[menghancarkanJ Makkah, lalu memberi kekuasaan atasnya kepoda

Rasul-Nya dan orang-orong mulonin).
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55. Firman Altah, i*i *"6b# lr's'r'.6+bi \t cil e'i-:

"t-:1;b -g ,)t:'l1;?s spi j u-1:,'ei"i*3r"p\l;s!i
(Dan [IngatlahJ Peperangan Hunain, Yaitu di llaktu Kamu

menjadi Congkak karena Banyaknyo Jumlah Komu, Maka Jumlah
yang Banyak itu tida* Memberi Manfaat kepada Kamu sedikitpun,

dan Bumi yang Luas itu telah Terasa Sempit bagi Kamu, Kemudian

Kamu Lari ke Belakang dengan Bercarai Beral Kemudion Allah

M en urunhon Ketenangan -hingga Firman-Ny a- M aha Pengampun

Lagi Moha Penyoyang.' (Qs. At-Taubah lglt 2*27)

Keteransan:

(Bab firman Allah, "Dan ingatlah peperangan Hunain, ketilca

kamu menjadi congleak lcarena banyaknya jumlah kamu, maka jumlah

yang banyak itu tidak memberi mamfaat bagi kamu sedikitpun, dan

bumi yang luas itu telah terasa sempit bagi leomu,leemudian lcamu lari
lcebelakang dengan bercerai berai. Kemudian Allah menurunkon

ketenangan dari-Nya -hingga 
firman-N1e Maha Pengampun lagi

Maha Penyayang). Demikian yang disebu&an Abu Dzar. Sementara

selainnya mengutip ayat hingga lafazh, "Kemudian Allah menuntnlcan

leetenangan dari-Nya 
-hingga 

firman-Nyr Maha Pengampun lagi
Maha Penyayangi' Dalam riwayat An-Nasafi disebutkan, "Bab

Perang Hrmain, dan firman Allah, 'Dan (ingatlah) peperangan

Hunoin, yaitu di walau kamu meniadi congkak korena banyalorya

jumloh komu, maka jumlah yang banyak itu tidak memberi mamfaat

kepada lramu sedikitpun, dan bumi yang luas itu telah terasa sempit

bagi lcamu 
-hingga 

firman-Nyp Matra pengampun lagi Maha

Panyalang."

Hunain adalah lenrbatr yang bersebelahan dengan Dzu Al Maiaz

dekat dengan Thaif, Iaraknya dengan Makkatr sekitar belasan mil ke

aratr Arafatr. Abu Ubaid Al Bakri berkata, '\Iama tempat ini diambil

dari Hunain bin Qabitsatr bin Mahla'il."
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Para pengamat peperangan Nabi SAW berkata, "Nabi SAW
keluar ke Hunain setelah 6 hari pada bulan Syawal. Sebagian

mengatakan pada dua malam yang tersisa dari bulan Ramadhan.

Sebagian lagi mengompromikan bahwa Nabi SAW memulai keluar
diakhir bulan Ramadhan dan berjalan pada tanggal 6 Syawal, lalu
sampai di Hunain pada tanggal l0 Syawal.

Penyebab peristiwa ini adalah; Malik bin Auf An-Nadhari
mengumpulkan kabilah-kabilah Hawazin, dan usahanya disambut oleh
suku-suku Tsaqif. Mereka bermaksud memerangi kaum muslimin.
Ketika berita ini sampai kepada Nabi SAW, maka beliau keluar
menuju mereka.

Umar bin Syabah berkata dalam kita Makkah; Al Hizami

-yakni 
Ibrahim bin Al Mundzir- menceritakan kepada kami, Ibnu

Wahab menceritakan kepada kami, dari Ibnu Abi Az-Zinad, dari
bapaknya, dari Urwah, bahwa dia menulis kepada Al Walid, "Amma
ba'du, sesungguhnya engkau menulis kepadaku untuk menanyakan
kisah pembebasan kota Makkah... dia menyebutkan waktunya dan
melanjutkan... beliau tinggal di Makkah pada tahun tersebut selama

setengah bulan. Sebelum lewat waktu tersebut, datang kepadanya

berita bahwa suku Hawazin dan Tsaqif telatr berada di Hunain ingin
memerangi Rasulullah SAW dengan menghimpun kekuatan. Adapun
pimpinan mereka adalah Auf bin Malik.

Abu Daud menukil dengan sanad yang hasan dari hadits Satral

Ibnu Al Hanzhaliyah, t'fi6 * jl}t y n'& 4, tt\36 #
rit,i:-?i,i?,fr t.il ;b'€J-fi y qiriiii,lr ;\,i6 h :iuri,:;t,
i'F '#,* ii\|1qti'Cut'€:|*,*l:ft uv o1'i*si

S;,siir "u-r \rt-Lc$j' '-+','ltt,;rtti pj y,ilr ja,iir
(Sesungguhnya mereka berjalan bersama Nabi SAW hingga lce

Hunain dan mereka pun berjalan dengan penuh kesungguhan. Lalu
seorang laki-laki datang dan berkata, 'Ahr berangkat dari hadapan
kamu hingga sampai ke bukit ini dan ini, ternyata aku mendapati suht
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Hawazin datang semua dengan membawa perempuan-perempuan,

unta-unta, dan kambing-kambing mereka. Mereka telah bekumpul di
Hunain.' Mendengar hal itu, Rasulullah SAW tersenyum dan

bersabda, 'Itu adalah rampasqn bagi kaum muslimin besok insya

Allah ta'ala'.)-

Ibnu Ishaq menyebutkan' dari hadits Jabir keterangan yang

mengindikasikan bahwa laki-laki yang dimaksud adalah Abdullah bin
Abi Hadrad Al Aslami.

"$;S "3;?.3i\\f f"i-: (Dan [ingattahJ peperansan Hunain,

ketika kamu menjadi congkak karena banyaknya jumlah kamtt).

Yunus bin Bukair meriwayatkan dalam kitab Ziyadat Al Maghazi dari,

Ar-Rabi' bin Anas, dia berkata, "Seorang laki-laki berkata pada

perang Hunain, 'Kita tidak akan dikalahkan pada hari ini dengan

sebab kurangnya personil pasukan'. Perkataan tersebut terasa

memberatkan Nabi SAW, dan akhirnya te{adilah kekalahan."

Adapun kalimat 'Kemudian knmu lari bercerai berai... hingga

akhir ayat', akan dijelaksan ketika membahas hadits-hadits di bab ini.

Selanjutnya,Imam Bukhari menyebutkan 5 hadits, yaitu:

"r.-'it;6i b :Js ^;* 
j\i ,J it iC?, "Vt*4 *(-, V.. L Y'J

Oi: *,.1u rtii uW |J .pt; ru-') y\t
4314. Dari Ismail, dia berkata, "Aku melihat di tangan Ibnu Abi

Aufa' safu bekas pukulan/tebasan. Dia berkata, 'Aku mendapatkannya

bersama Nabi SAW pada perang Hunain'. Aku berkata, 'Apakah

engkau furut serta dalam perang Hunain?' Dia berkata, 'Sebelum

ifu'."
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[ ,ita S:.;;i*r.b i,r q3irjr'd; riu au..:"t ,sj *
?tr j* dt * W:tt ei li,iw t T t;.'j;);i 

t;rr,3 
ti

ilr- o)r'p1t ,;'A,Lv; ,*'6Ji'J; f ';ft'{--i *
iirf , C' ei ,l,s* -y2tr * y\:t ?rut , ;tt4l.,

.Ui.J' +" ]Jr

4315. Dari Abu Ishaq, dia berkata: Aku mendengar Al Bara' RA
saat datang kepadanya seorang lakilaki dan berkata, "Wahai Abu
Umarah, apakah engkau lari meninggalkan peperangan pada perang

Hunain?" Dia berkata, "Adapun aku menjadi saksi terhadap Nabi
SAW, bahwa beliau tidak lari, tetapi orang-orilng yang terburu-buru
telah bersegera. Maka mereka dipanatr oleh kaum Hawazin 

-dan Abu
Sufyan bin Al Harits memegang kepala bighal beliau Al Baidha'
(yang putihf dan beliau berseru, 'Alat adalah nabi, tidak dusta, aku
Ibnu fputral Abdul Muththalib'."

+hr i; d't'e:rf |*i,Li)IE,torL,r,f t
,i-;rgk ,x *tf iu' ;*'r1,r1i:Jui \f i; *t

Ui;j' .:?'it 6 *f o d, tii :Jut

4316. Dari Abu Ishaq; Dikatakan kepada Al Bara' -dan aku
mendengar- "Apakah kalian lari meninggalkan peperangan bersama

Nabi SAW pada perang Hunain?" Dia berkata, "Adapun Nabi SAW
tidak (lari). Mereka adalah para pemanah. Nabi SAW basabda,'Aku
adalah nabi tidak dusta, aku adalah lbnu Abdul Muththalib' ."
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* Ga\e..ilt c"t",r:- $L :u ;'k, ;'L-'*t 
*\,-* ir Jyr'*'irii,f i,tr',{L'r-;,;,

',- its ,"i j e4,;tLht ,* ^tjyr'o< 
,ie -t&L i';,.- \. l_ . ,

(Vu ,t'.dt ;, Ku trk:r;* (k (i t;ric:, rlp
,12.t * ;'*t y\,-u'ar Ji,Ui'"u, f6",

,i;" i: wit Lt e,rt =it u ,t41 (: ;rl:

qrt 'l tolt 
ei

* I *t Y\t ,k'dt''s'; 'c';: ,Y,I;y.'JG

4317. Dari Abu Ishaq, dia mendengar Al Baraa'-disaat dia

ditanya seorang laki-laki dari Qais, "Apakah kalian lari dari

Rasulullah SAW pada perang Hunain?"-Dia berkata, "Akan tetapi

Rasuluilah SAW tidak lari. Adapun suku Hawazin adalah para

pemanah. Kami menyerang mereka dan mereka bercerai berai, lalu

karni segera merebut rampasan, maka kami disambut panah-panah

mereka, sungguh aku telah melihat Rasulullah SAW di atas bighal-

nya yang berwarna putih, dan Abu Sufyan bin Al Harits memegang

tali kekangya, sementara beliau berseru, 'Aku adalah Nabi tidak
dusta'."

Israil dan Zuhair berkata, "Nabi SAW turun dari atas

bighalnya."

Keterangan Hadits:

Pertama, hadits Abdullah bin Abi Aufa tentang pukulan/tebasan

yang didapatkannya pada perang Hunain. Imam Bukhari menukil

hadits ini dari Muhammad bin Abdullah bin Numair, dari Yazid bin
Harun, dari Ismail. Adapun Ismail yang dimaksud adalah Ibnu Abu
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Khalid. Demikian nasabnya disebutkan dalam riwayat Ahmad dari

Yazid bin Harun.

a;tz lSotu pukulan/tebasan). Ahmad menambahkan, ft-iir 6 tjii
(Aku berkata, 'Apakah ini?'). Dalam riwayat Al Ismaili disebutkan,

:yS *?* (Sotu tebasan di betisnya). Kernudian dalam riwayat

lain darinya di sebutkan,'C. ? Vi 1O ekos puhtl an/tebas an).

.U-i.,ti ,jui tu-*i cr:r43 (Engkau turut serta pada perang

Hunain? Dia berkata, "Sebelum itu"). Dalam riwayat Ahmad

disebutkan, iLJS F ,:;.1 :),61Beltau berkata, 'Benar, dan sebelum

itu'.). Maksud 'sebelum itu' adalah peperangan yang terjadi sebelum
perang Hunain. Menurut penulis para periwayat hadits, perang

pertama yang dia ikuti bersama Nabi SAW adalatr Hudaibiyah.

Namun, pada sebagian haditsnya sempat saya temukan keterangan
yang mengindikasikan bahwa dia ikut juga dalam perang Khandak.
Terlepas dari semua itu, dia adalah seorang sahabat dan anak seorang

sahabat.

Kedaa, hadits Al Bara' bin Azib tentang perang Hunain. Imam
Bukhari meriwayatkan hadits ini dari Muhammad bin Katsir, dari
Suffan, dari Abu Ishaq. Adapun Abu Ishaq adalah As-Subai'i. Jalur-
jalur hadits ini berujung kepadanya. Pada pembahasan tentang jihad
disebutkan dari jalur lain dari Sufyan (Ats-Tsauri), dia berkata, "Abu
Ishaq menceritakan kepadaku. . ."

l, t , t',Fj oet-2'2 (Seorang laki-laki datang kepadanya). Saya belum

mendapatkan keterangan tentang namanya. Pada riwayat ketiga
disebutkan bahwa dia berasal dari suku Qais.

i:t;l t$ U- lWanai Abu Umarah).Ini adalah nama panggilan Al

Bara' bin Azib.

ti+ t;-dli @palah kamu lari meninggalkan peperangan

pada perang Hunain). Maksud, lari di sini adalah kalatr dan mundur.
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Dalam riwayat berikutnya disebutkan , ii-}L.if n' .J- ,,...1' g"€ti

# (Apakah kalian lari bersama Nabi SAW pucla perang Hunain?).

Sementara pada riwayat ketiga disebutkan, Ar j;, ilt J?:'*"A'jri
d.:') a-)b (Apakah kalian lari dari Rasulullah SAn.Semua ini

memiliki makna yang sirma

U d ,3'nt ' ,i 3t; b' e||, ,P W6 ui ,ii pnaopun aku

bersal$i kepada Nabi SAlll, bahwa dia tidak lari).lawaban Al Bara'
ini menetapkan bahwa mereka lari dari peperangan, tapi tidak secara

umum. Padahal sang penanya menginginkan pertanyaannya mencakup

semuanya sampai Nabi SAW, berdasarkan zhahir riwayat yang kedua.

Ada kemungkinan riwayat kedua dan ketiga digabungkan bahwa
kalimat 'bersama Nabi SAW' artinya sebelum terjadi kekalahan. Oleh
karena itu, dia segera melakukan pengecualian, kemudian
memperjelas maksudnya. Setelah itu, dia mengakhiri ceritanya, bahwa
tidak ada seorang pun saat itu yang lebih hebat daripada beliau SAW.

An-Nawawi berkata, "Jawaban ini mengandung sopan santun
yang sangat tinggi, karena hakikat makna perkataan itu adalatr; apakah

kalian lari semuanya, termasuk Nabi SAW? Maka Al Bara' berkata,

'Tidak! Denri Allah, Rasulullah SAW tidak lari, tetapi terjadi begini
dan begitu'. Dia menjelaskan bahwa mereka yang lari tidak berniat
untuk meninggalkan pertempuffi, bahkan mereka hanya terdesak

karena serangan anak panah yang bertubi-tubi." Seakan-akan Imam
An-Nawawi tidak mengingat riwayat yang kedua.

Berdasarkan hadits-hadits yang disebutkan berkenaan dengan

kisah ini diketatrui batrwa semuanya tidak melarikan diri, sebagaimana

yang akan dijelaskan. Kernungkinan Al Bara' memahami balrwa

orang yang bertanp mengalami kerancuan dalam memaharni hadits

Salamalr bin Al Akwa' yang dikutip Imarr Muslim, !, ):il.'c'Tt:
6f -tt 

f n' sb (Atu melewoti Rasulullah SAW dalam keadoan

terpulail mundur\. Oleh karena itu, Al Bara' bersumpah bahwa Nabi SAW
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tidak berbalik mundur. Hal ini juga menunjukkan bahwa kata
'terdesak' menerangkan keadaan Salamatr. Oleh karena itu, dalam
jalur lain disebutkan , sib'it W Pt y io' .r,,; i1t )?'t:c,\'r')
*l e'Slt it G,i)ilf ,iu6 f.Qn*" melewati Rasutuilah SAW dolam

keadaan terpukul mundur dan beliau berada di atas bighal-nya
seraya bersabda, 'Sungguh lbnu Al Alewa'teloh melihat perkara yang
mengerikan.'). Kemungkinan juga orang bertanya memahami

keumuman firman-Nya, i-1.'U.'J,-j't'rj 6"^udian kamu lari ke

belakang dengan bercerai berai) batrwa semuanya melarikan diri.
Maka Al Bara' menjelaskan bahwa yang dimaksud dari keumuman ini
adalah yang khusus.

'o{t-'efiJ? ,lF bO;,ry,{t Htcan tetapi orang-orang

yang terburu'buru bersegera dan mereka dihujani anak panah oleh
suku Hawazin). Cara pelafalan kata soro'aan boleh juga dibaca
sar'aan, dan hal ini telah dijelaskan pada pembahasan tentang sujud
sahwi ketika membicarakan hadits Dzul Yadain. Ar-Rasyq artinya
lemparan anak panatr. Hawazin adalah salatr satu sukulkabilah besar
Arab. Di dalamnya terdapat beberapa marga yang dinisbatkan kepada
Hawazin bin Manshur bin Ikrimah bin Khashfah bin Qais bin Ailan
bin Ilyas bin Mudhar.

Pemberian maaf bagi yang lari mundur dari kalangan mereka
yang tidak dilunakkan hatinya, adalah karena jumlah musuh lebih
banyak daripada mereka. Syu'bah menjelaskan pada riwayat ketiga
sebab ketergesa-gesaan yang dimaksud. Dia berkata, "Adapun suku
Hawazin adalah para pemanah. Ketika kami menyerang, mereka
terpukul mundur." Imam Bukhari mengutip pada pembahasan tentang
jihad, tipit (Mereka pun terpukul mundur). Dia berkata, rili6 (Maka

kami mengambil). Dalam riwayat Imam Bukhari pada pembahasan

tentang jihad dalam bab "Orang yang Menuntun Hewan Milik Orang
lain dalam Peperangan" disebutkan, fi!! ,ffug f.d, 'V 

a$r 13ii
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(Orang-orang beralih kepada harta rampasan, maka mereka

menyambut knmi dengan anak panah).

Imam Bukhari juga mengutip pada pembahasan tentang jihad

dari riwayat Zuhair bin Muawiyah, dari Abu Ishaq tentang faktor yang

menyebabkan kekalahan tersebut. Dia berkata, a'.6-bt i(Jr e;
hix-i(;; Pt q:: t:tr*'Sr'&i'L,i ,Lv- W A r].,t ni'iryr1
o';hi" o\it-Si- 6 e)'i'b'i.iil lil (Para pemuda sahabat betiau

keluar dan maju dengan tangan kosong tanpa senjata. Maka mereka

dihujani anak panah oleh sekelompk Hawazin dan bani An-Nadhr,

dan hampir-hampir mereka tidak salah sasaran). Dalam riwayat ini

dikatakan juga, Li ,+iJr 4t ;ir $1 ,ii? r H' r;i ,j6 'F,r';p
U);J|"i-b (Beliau turun dan mendoakan kemenangan. Kemudian

bersabda, 'Aku adalah Nabi tidak dusta... aku adalah lbnu Abdul
Muthalib'. Kemudian beliau mengatur barisa para sahabatnya).

Dalam riwayat Imam Muslim, dari jalur Zakaiya, dari Abu

Ishaq disebutkan , ri*k6 i" ,t J.1(js f ,4 f lreil (Hawazin

melempari mereka dengan anak panah, seperti kaki belalang, lalu

mereka pun bercerai-berai).Ibnu Ishaq menyebutkan dari hadits Jabir

dan selainnya sebab lain yang menjadikan mereka tercerai-berai.

Dikatakan bahwa Malik bin Auf mendatrului mereka ke Hunain dan

siap siaga di lereng-lereng. Nabi SAW dan para sahabatnya datang

dan mengambil posisi di tengatr lembah. Menjelang subuh mereka

dikejutkan oleh kuda-kuda yang menyerang, maka mereka tercerai

berai.

Dalam hadits Anas yang dikutip Imam Muslim dan selainnya

dari Sulaiman At-Taimi, dari As-Sumaith, dari Anas, dia berkata,

',-i* ,ti!1lb ftroi;A,iu.rt i,;s ,t::?,i\? r51n: ,zs; v;tr
:i3 ;x.,y;':,j,i .1;3"j'&,"j,u:t ")it 1i*t"; ,*rilt"j ,,Pt
iif l' ir$u*'rk,,tf Wtitti,!!t it,eV#,Pt
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/LJ' 4'rfi 5;j eri.\r -:;i & UaSr (Kami membebaskan l<ota

Makkth, kemudian lrami memerangi Hunain." Dia berkata, oKaum

musyrikin datang dengan barisan paling bagus yang pernah alcu lihat,
barisan latda, kemudian paTa prajurit, kemudian wanita di belakang

itu, kemudian kambing dan unta." Dia berkata, "Kami dalam jumlah
yang sangat banyak. Dibagian kanan pasulan berhtda kami terdapat
Khalid bin Al Walid, maka pasukon berleuda lcami berlindung di
belalmng kami, dan tidak tinggal berapa lama hingga pasukan

berkuda kami tercerai berai dan orang-orang Arab pun melarikan
diri, serta orang-orang yang kami ketahui).

Imam Bukhari akan menyebutkan dari riwayat Hisyam bin Zaid,

dari Anas, dia berkata, I' lFiet|ai6, iilt\'06;i'o:,*"-ti1
e:rrt 4. ;b'ab r;fiii,jri .',uifur 'a;ij i:tl'r,;* nuif io, 

uJJ,e (Suku

Hawazin dan Ghathafan datang a"nirn wanita-wanio aon unta-unta

mereka. Rasulullah SAW bersama 10.000 dan para penduduk Makkah
yang masuk Islam ketika pembebasan kota Makkah. Dia berkata,
"Merelca pun melarikan diri darinya hingga beliau SAW tinggal
sendirian.'). Namun kalimat "Beliau tinggal sendirian" dapat

digabungkan dengan berita-berita yang menyatakan bahwa beliau

SAW tinggal dengan beberapa orang, karena maksudnya adalah

'beliau sendirian maju menghadapi musuh'. Adapun yang tetap

tinggal bersamanya ada di belakangnya. Atau 'sendirian' di sini

dinisbatkan kepada tindakan beliau yang terjun langsung dalam

peperangan, sedangkan Abu Sufran dan selainnya hanya melayaninya

dalam memegang bighal (peranakan keledai dan kuda) atau yang

sepertinya.

Dalam riwayat Abu Nu'aim dalam Y,rtab Ad-Dalai7 terdapat

perincian tentang 100 orang yang tetap menyertainy4 yaitu 30 lebih
dari kaum Muhajirin, dan sisanya dari kaum Anshar. Diantara kaurn

wanita adalah Ummu Sulaim dan Ummu Haritsatl.
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?:dt'i o6 ;.1j 1O"" Abu Sufyan bin At Harits). Maksudnya,

Ibnu Abdul Muththalib bin Hasyim, dan ia adalah paman Nabi SAW.
Dia masuk Islam sebelum Fathu Makkah, karena dia keluar menemui
Nabi SAW dan bertemu di jalan saat beliau sedang dalam perjalanan
menuju pembebasan kota Makkah, maka saat itu dia masuk Islam.
Selanjutnya, dia keluar perang Hunain dan termasuk diantara mereka
yang tetap bersama Nabi SAW.

Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dari mursal Al Hakam bin
Utaibah, dia berkata, ,it- et y l,' .p Ut|y * ii o$t j 6)

€6 e q"'^it3 ,;i qri tl6'di-|ii ,ii.iir y u, 6i tqf r i3r r;f

',F.ti,ldu, Li olat'i.06 it, ,y-UG. ctitt ,* ,e? ,1 ,yj3

e rtiri 
":i; 

,p" ei ,,;,it .fr-hi ?.qt 4 :* (Ketika orans-

orang lari pada perang Hunain, maka Nabi SAW bersabda, 'Aku

adalah Nabi tidak dusta, alat adalah lbnu Abdul Muththalib'. Tidak
ada yang tinggal bersamanya kecuali empat orang, tiga orang dari
bani Hasyim dan seorang laki-laki selain merekn. Adapun yang
berasal dari bani Hasyim adalah; Ali, Al Abbas dihadapannya, Abu
Sufyan bin Al Harits memegang kekang hewan tunggangannya, dan

Ibnu Mas'ud dari sisi kiri." Dia berkata, "Tidak ada seorang pun
yang mendelrntinya melainkan dibunuh.").

At-Tirmidzi meriwayatkan dari hadits Ibnu Uamr dengan sanad

yang hasan, dia berkat 
^, fu fu l*: e 6i '$.F }$'oyi ,n ?l Eft

,t.+t*\ *i yh, (Srnguh lcami telah melihat diri-diri kami pada

perang Hunain, dan orang-orang telah bercerai-berai, dan hanya 100

orang yang bersama Rasulullah SAW).Inilah jumlah terbanyak yang

sempat saya temukan mengenai mereka yang tetap menemani Nabi
SAW pada perang Hunain. Ahmad dan Al Hakim meriwayatkan dari

hadits Abdurrahman bin Abdullah bin Mas'ud dari bapaknya, dia

berkata, 'i-jl,t-J" ,rrlt'ib jj * ?i rU.t * h, ,P ,;, t lrf
'n-y,'-ji 

?."tt i,i'{t ,r,lliii db & ,:a,t\,i i-r$t 'u')r, dia
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a$.Jlr@ h''Jpi lSoyo bersama Nabi SAW pada perang llunain,

maka orang-orang lari meninggalkannya, namun 80 orang dsri kaum

Muhajirin dan Anshar tetop bersamanya. Kami berada di atas kaki-
kaki kami clan kami tidak membiarkan mereka mundur, itulah orang-
orang yang Allah turunkan ketenangan kepada mereka).

Riwayat ini tidak menyelisihi hadits Ibnu Umar, karena tidak
menafikan adanya 100 orang. Sementara Ibnu Mas'ud menetapkan

bahwa jumlah mereka 80 orang. Adapun pemyataan yang disebutkan

An-Nawawi dalam kitab Syarh Muslim bahwa yang tetap bersama

beliau adalah 12 orang. Seakan-akan dia menyimpulkannya dari

keterangan Ibnu Ishaq dalam haditsnya batrwa yang tetap bersama

beliau adalah Al Abbas, anaknya (Al Fadhl), Ali, Abu Sufyan bin AI
Harits, saudaranya (Rabi'ah), Usamah bin Zaid, saudaranya seibu

(Aiman Ibnu Ummu Aiman). Dari kalangan Muhajirin; Abu Bakar
dan Umar, maka jumlah mereka adalah 9 orang. Sementara pada

pembahasan yang lalu dikemukakan Ibnu Ishaq dalam mursal Al
Hakim, mereka berjumlah 10 orang. Kemudian tercantum dalam

sya'ir Al Abbas bin Abdul Muthalib bahwa yang tetap bersama beliau

SAW adalah l0 orang.

Barangkali jumlatr inilatr yang akurat. Adapun mereka yang

menyebutkan jumlah yang lebih dari itu mungkin memasutkan

mereka yang kembali bergabung. Diantaranya yang disebutkan Az-
Zr,tbair bin Bakkar dan selainnya bahwa yang tetap bersama beliau

pada perang Hunain adalah Ja'far bin Abu Suffan bin Al Haris,

Qutsm bin Al Abbas, Utbah dan Mu'tib (dua putra Abu Lahab),

Abdullah bin Az-Zubair bin Abdul Muthalib, Naufal bin Al Harits bin
Abdul Muthalib, Uqail bin Abi Thalib, dan Syaibatr bin Utsman Al
Hajabi.

Lalu dinukil secara akurat darinya batrwa ketika melihat orang-

orang telah kalah, maka dia bedalan dari belakang Nabi SAW untuk

membunuhnya, tetapi tiba-tiba beliau menghadap kepadanya dan
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memukul dadanya seraya bersabda, 'Perangilah orang-orang kafir' '

Maka dia memerangi mereka hingga mereka kalah."

Ath-Thabari berkata, "Melarikan diri yang dilarang adalah jika

dilakukan tanpa ada niat untuk kembali. Adapun sekadar bergabung

dengan pasukan yang lebih besar dan menyusun kekuatan kembali,

maka hal itu sama dengan keluar dari satu kelompok untuk bergabung

dengan kelompok lain."

-# /l,t'rl;\ (Memegang kepala bighalnya). Dalam riwayat

Zuhairdisebutkan , ov'*rlv n' tb "',;' Jt,U.rl3'; /t'6i tttlil
'.-;*-,$j? ,q3i!'-.rkir l? iolr*ir 'i b[i" ;i y i'i :W *.
(Mereka aoroni -r"1", oronr-oioif musyrik di tempat itu- kepada

Nabi SAW dan beliau berada diatas bighalnya yang putih, dan anak

pamannya Abu sufyan bin Al Harits bin Abdul Muththalib

menuntunnya, maka beliau turun dan berdoa memohon pertolongan).

Para ulama berkata, "Tindakan Nabi SAW menaiki bighal pada

hari itu menjadi bukti keberanian dan keteguhan." Adapun kalimat,

"beliau turun", yakni turun dail bighal. Kalimat "berdoa memohon

pertolongan", yal{'rri ucapannya, "Ya Allah turunkan pertolongan-

Mu." Hal ini disebutkan secara tegas dalam riwayat Muslim dari jalur

Zakaiya dari Abu Ishaq. Dalam hadits Al Abbas yang dikutip Imam

Muslim disebutkan, o,'&y * ?i"'Pi y ir' ,J2 )g Jvi'*'-y
fi:d'J ?:6r !j l,tA $i <em ikut perang Hunain bersama

Rasulullah SAW, maka alat pun tetap menyertainya bersama Abu

Sufyan bin At Harits, kami tidakpernah berpisah dengan beliau).

Dalam riwayat ini disebutkan, ilr J?;'6*i ':;rU o'i''t:':ir Si
ii,r Jr-,r lryr{ 61,V0t Jtt ,)GAt'# ri,j,i.',-S'; et y nl, ,*
?f Liri iniil. $''i4l i,f ii'i1 wr*t* t" * (Kaum

muslimin lari bercerai-berai. Makn Rasulullah sAW memacu

bighalnya kearah orang-orang kofir. Al Abbas berkata, 'Aku

memegang tali keknng [kendaraanJ Rasulullah SAW, aku
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menohunnyu jika hendak melaju, sementaro Abu Sufyan memegang

pelananya'.). Mungkin dipadukan bahwa pada awalnya Abu Sufyan

memegang tali kekang, dan ketika Nabi SAW memacu hewan

tunggangannya kearah kaum musyrikin, Al Abbas merasa khawatir,

maka dia mengambil tali kekang dan menahannya. Sementara Abu
Sufyan memegang pelana dan membiarkan tali kekang untuk Al
Abbas demi menghormatinya, karena dia adalah paman Nabi.

,iX @ighalnya). Bighal yang dimaksud adalah yang berwarna

putih. Imam Bukhari meriwayatkan dari hadits Al Abbas, eX; SC otS'1

t'rJojr tto'i.ir'; dur*ii ;&; 'i lBetiou berada cti atas i,rno, f.yrns

bernamal Baidha' [putihJ miliknya yang dihadiohkan Farwah bin

Ncrfutsah Al Judzomi kepada beliau). Dia menukil pula dari hadits

Salamah, '[i..]Jr * * a9i (Nabi SAW beracla di atas bighalnya

fyang bernamal Syahba' fkelabuJ). Dalam riwayat Ibnu Sa'ad -dan

dikutip sekelompok mereka yang menulis kitab Sirah-bahwa beliau

SAW berada di atas bighalnya (bemama) Daldal. Namun, pernyataan

ini perlu ditinjau kembali. Sebab Daldal dihadiahkan kepada beliau

oleh Al Maquqis. Al Quthb Al Halabi menyebutkan bahwa terjadi

kemusykilan pada Ad-Dimyathi atas apa yang disebutkan Ibnu Sa'ad,

maka dia berkata kepadanya, "Aku dahulu mengikutinya serta

menyebutkannya dalam kitab Sirah, dan saat itu aku hanya mengikuti

saja, padahal kami patut untuk menyebutkan perbedaan yang ada."

Dia juga berkata, "Kemungkinan saat itu beliau SAW menaiki kedua

bighal yang dimaksud jika terbukti bahwa Daldal turut menyertai

perjalanan beliau. Jika tidak, maka keterangan dalam kitab Shahih

lebih tepat."

Perkatan Ad-Dimyathi menunjukkan batrwa dia meyakini untuk

meralat sejumlah apa yang disetujui para ahli sejarah Nabi dan

menyelisihi hadits-hadits shahih. Semua itu terjadi sebelum

mendalami hadits-hadits shahih. Sementara naskah kitabnya telah

tersebar dan dia tidak mampu lagi untuk ditarik dan direvisi.
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Sehubungan dengan ini, Imam An-Nawawi mengemukakan

pendapat yang cukup ganjil, dia berkata, "Dalam riwayat Imam

Muslim disebutkan, bahwa beliau berada atas bighalnya Al Baidha".

Lalu dalam riwayat lain disebutkan, 'Asy-Syahba', dan keduanya

adalah nama seekor bighal. Kami tidak mengenal beliau memiliki

bighal lain kecuali itu." Perkataan ini patut ditolak karena ada bighal

milik Nabi SAW yang bernama Daldal, sebagaimanayang disebutkan

sejumlah ulama. Hanya saja ada juga pendapat yang mengatakan

Daldal dan Baidha' adalah nama seekor bighal.

v*dr * it 61'qf , H' si 6teu adalah Nabi tidak dusta, aku

adalah lbnu Abdul Muthalib). Ibnu At-Tin berkata, "Sebagian ulama

mengucapkannya 'kadzaba'untuk mengeluarkan ucapan itu dari bait

sya' ir. Penj elasannya adalatr:

Pertama, ia adalah syair yang digubah oleh selain beliau, dan

teks aslinya adalah; Engkau Nabi tidak dusta. Engkau adalah Ibnu

Abdul Muththalib. Maka Nabi sAW menggantinya dengan lafazh

'Aku'.

Kedua, syair ini tidak termasuk diantara jenis sya'ir. Tapi

jawaban ini tertolak.

Ketiga, ia tidak dapat disebut sebagai sya'ir hingga sempurna

satu penggalan. Adapun kalimat-kalimat yang ringkas ini tidak

dinamakan sebagai sya'ir.

Keempat, kalimat itu memiliki irama sya'ir namun tidak

dimaksudkan sebagai sya'ir. Jawaban inilah yang tampaknya lebih

netral.

Makna seperti ini telah disebutkan pada tempat lain, dan akan

disebutkan secara lengkap pada pembahasan tentang adab. Adapun

penisbatan diri beliau sAw kepada Abdul Muththalib dan bukan

kepada bapaknya (Abdullah) seakan-akan karena kemasyhuran Abdul

Muththalib. Hal itu karena popularitas dan usianya yang cukup

panjang. Berbeda dengan Abdullah yang meninggal pada usia muda.

Oleh karena itu, banyak diantara bangsa Arab yang memanggil Nabi
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SAW sebagai putra Abdul Muththalib. Sebagaimana perkataan

Dhimam bin Tsa'labah, "Siapa diantara kamu Ibnu (putra) Abdul

Muththalib?"

Dikatakan bahwa Nabi SAW menisbatkan dirinya kepada Abdul

Muththalib, karena telah masyhur di kalangan mereka bahwa akan

keluar dari keturuan Abdul Muththalib seorang laki-laki yang

mengajak kepada Allah swT, lalu Allah memberi petunjuk kepada

manusia melaluinya, dan dia menjadi penutup para nabi. Maka beliau

menisbatkan diri kepada Abdul Muththalib agar teringat oleh mereka

yang mengetahuinya. Hal itu telah masyhur diantara mereka. Saif bin

Dzu Yazin menyebutkan; Berita kedatangan seorang nabi telah

dinisbatkan kepada Abdul Muththalib sebelum dia menikahkan

Abdullah dengan Aminah. Maka Nabi SAW ingin mengingatkan

sahabat-sahabatnya bahwa beliau pasti akan menang dan akhir yang

baik berada ditangannya. Hal ini dilakukan untuk menguatkan hati

mereka jika mereka mengetahui dirinya tetap bertahan dan pantang

mundur.

Adapun dalam kalimat 'tidak dusta', terdapat isyarat bahwa sifat

kenabian mustahil disertai kedustaan. Seakan-akan beliau mengatakan

'dan nabi tidak berdusta' maka aku bukan pendusta atas apa yang aku

katakan. Untuk itu, aku tidak akan menyerah dan kalah. Aku yakin

kemenangan yang dijanjikan Allah kepadaku adalah benar. Oleh

karena itu, aku tidak boleh lari. Sebagian lagi berkata, makna kalimat
.tidak dusta' yakni aku adalah Nabi yang benar, tidak ada dusta dalam

hal itu.

Catatan

Pertama,Imam Bukhari mengutip hadits ini dari Abu Al Walid

dari Syu'bah, dengan redaksi yang ringkas. Kemudian dia menukilnya

dari riwayat Ghundar dari Syu'bah secara panjang lebar, tetapi

sanaclnya turun satu tingkat. Al Ismalili meriwayatkannya dari Abu

Khalifah Al Fadhl bin Al Habbab dari Abu Al Walid dengan redaksi
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yang panjang. Seakan-akan ketika dia menceritakan kepada Imam
Bukhari, maka disampaikan secara ringkas.

Kedua,jalur-jalur hadits yang dinukil Imam Bukhari semuanya
mengutip redaksi yang sama hingga kalimat, "Aku adalah Nabi tidak
dusta. Aku adalah Ibnu Abdul Muthalib", kecuali riwayat Zuhair bin
Muawiyah, dimana pada bagian akhirnya ditambahkan,';f;.Ali 

"tb 
i

(Kemudian beliau mengatur barisan para sahabatnya).Imam Muslim
menambahkan dalam hadits Al Bara', dari Zakaiya, dari Abu Ishaq.

Al Bara' berkata, ?-)*- ,ty , 4;r!:.Stllt 9r* cUt';Lr rs1 ytt tk
(Demi Allah, apabila peperangan telah berkecamuk dengan dahsyat,
maka kami berlindung kepada beliau, sesungguhnya pemberani
diantara kami adalah yang mampu sejajar dengan beliau).

Imam Muslim meriwayatkan dari hadits At Abbas, k ,fl tti

);i(st 
,g J\*;. ,*1b * pt 

^tb 
br lsesunggahnya Nabi sAW

J-,t ji-rr.eilr 
1't7brt jii3ri,p,6i,6'r;IJ 6-;!5 U, jat 6,ll\i So

t;[rye:.6 6:)t i)ui o*;-.'iti:)'i.ri rt $ 6 *ti ,iC otl g
rli-l (Wahai Abbasl Sentlah para peserta baiat di bawah pohon

fBaiat RidhwanJ'. Adapun Al Abbas seorang yang rnemiliki suara

keras/lantang. Aku berlata; Alat menyeru dengan suaraku paling
l<eras, 'Dimana para peserta baiat di bawah pohon'. Demi Allah
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seakan-akan gerakan mereka ketika mendengar suara itu bagaikan
gerakan sapi yag mengasihi anaknya. Mereka berkata, 'Ya, kami
menyambut seruanmu' Lalu mereka berperang melawan orang-orang
kofir. Rasulullah SAW melihat -dan beliau berada diatas
bighalnya- seakan-akan berbangga atas peperangan tnereka. Beliau
bersabda, 'Inilah saatnya peperangan berkobar'. Kemudian beliau
mengambil beberapa batu kerikil dan melemparkannya di wajah-
wajah orang-orang kafir lalu bersabda, 'Kalahlah kalian, demi Tuhan

Ka'bah'. Dia berkata, 'Aku terus melihat semangat mereks menurun
dan mulai bercerai-berai'.).Ibnu Ishaq mengutip riwayat senada dan

memberi tambahan, 'i-?i- j ot:'JW ;y-rt :*4,y:;, ,fr
o'-,-2)r iUi arsi ^;;. (Maka seseorang mengiba pada selainnya

namun tidak mampu, maka dia melemparkan baju besinya kemudian
mengambil pedang dan perisainya, lalu mendatangi suara).

,-i]; "r-t '5, ' ,,:o 1r' e '$t'JT , #j: E,t?t jG (srait dan

Zuhair berkata, "Rasulullah SAW turun dari bighalnya'). Yakni Israil
bin Yunus bin Abi Ishaq dan Zuhair bin Muawiyah Al Ju'fi sama-

sama meriwayatkan hadits ini dari Abu Ishaq dan Al Bara', lalu
keduanya berkata di akhir hadits, * t|;i * nt & Ut|:,i
(Nabi SAW turun dari bighalnya). Riwayat Israil juga dinukil dengan

sanad yar,g maushul pada bab "Orangyang Mengatakan: Ambillah Ia
dan Aku Adalah Ibnu Fulan", pada pembahasan tentang jihad, iig
'J:ts o'; /t'+ tu ,y lg,rui ob (Abu sufyan bin At Harits

memegang tali kekang bighal Nabi, ketika beliau dikeroyok orang-
orang musyrik, maka beliau turun). Sedangkan riwayat Zuhair
disebutkan juga dengan sanad yang maushul pada bab "Orang yang

Mengatur Barisan Sahabat-sahabatnya saat Terdesak Mundur", yang

redaksinya telah saya sebutkan.

Imam Muslim meriwayatkan dari hadits Salamah bin Al Akwa',
',.'-.o 6! ..to '-..a, .7o! I
{,h.e:-rt g, ,./l.t U e.S ..e9 d ra:lU l:.t,f 'J't *t y to' ,J; 4t'rttd(&&
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'*# f;9: 'riair (Ketika mereka mengeroyok Nctbi SAt4/, ntaka

t"tiou turun clar'i bighal kemuclian mengambil segenggam tanah, lalu
melemparkan ke wajah-wajah mereka seraya mengatakan, "Telah

buruklah wajah-wajah." Maka .tidaklah Allah menciptakan seorang

manusia dari mereka melainkan kedua matanya dipenuh pasir yang

berasal dari genggaman itu, hingga akhirnya mereka lari tercerai

berai).

Imam Ahmad, Abu Daud, dan At-Tirmidzi meriwayatkan dari

hadits Abu Abdurrahman Al Fihri tentang kisah perang Hunain. Dia

berkata, +i; .ilr ,t; i' J?j'Jtii.jr; br 'Jrt,;S 
i-/rit'PJ.,.J.J;. j:j

:Jri ,7tj'u k i"is ,*;S f et j ,i'r;i I' ip u( nr lj; 6.1 6-:'&3

'e'* ,i'iit c;e 
' 

j6i e+"ri q e'p lfi ;:+1;li iri.sir d?6
(Kaum muslimin mundur tercerai-berai sebagaimana difirmankan

Allah. Maka Rasulullah SAW bersabda, 'Wahai hamba-hamba Allah,

aku hamba Allah dan Rasul-Nya'. Kemudian beliau turun dari
kudanya lalu mengambil segenggam tanah." Dia berkata,
"Dikabarkan kepadaku oleh orang yang dekat kepadanya dariku,

bahwa beliau memukulkan dengan tanah itu wajah-wajah mereka

seraya mengucapknn, 'Telah burukah wajah-wajah', maka beliau

berhasil memukul mundur mereka).

Ya'la bin Atha' meriwayatkan dari Hammam, dari Abu

Abdunahman Al Firhi, dia berkata, |i ,ri6 "#'€! V e:it;t e:rrt
r3.r j ,1i1ilq; c:YA \iri rL'gi(Diceritakan kepadaku oleh anak-anak

mereka, dari bapak-bapak mereka, bahwa mereka berkata, 'Tidak

tinggal seorang pun di antara kami melainkan kedua mata dan

mulutnya dipenuhi tanah). Imam Ahmad dan Al Hakim

meriwayatkan dari hadits Ibnu Mas'u d, ib'*i y il' ,r,; :t'JJ-,')

ole.r e"it '+i ,J.rj'4+i olau n*+i yr{P ,?tj q k 4:u
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rr;tir ii;;ijr S1t ,'a|j,r gs 6. u,.C;"rU\r'i lDan Rasutuilah

SAW di atas bighalnya, tiba-tiba bighalnya miring dan beliau pun

miring dari pelana, maka aku berkata 'Angkatlah semoga Allah

mengangkatmu'. Beliau bersabda, 'Ambilkan aku satu genggam

tanah'. Lalu beliau memukul wajah-wajah mereka dengannya, hingga

mata-mata mereka dipenuhi tanah. Lalu orang-orang Muahiirin dan

Anshar datang dengan pedang-pedangyang terhunus ditangan kanan

mereka, seperti bola api. Maka orang-orang musyrik lari tercerai-

berai). AlBazzar meriwayatkan dari hadits Ibnu Abbat, jiri VLI
# t1i-';.-:t"i, r'*'t u;'.i.LrJr 'd' '.iro=lt r,r ,*'At
'(Sesungguh*r, 

AU mengambil tanah untuk Nabi SA'W, lalu beliau

melemparkannya ke wajah-wajah kaum musyrikin pada perang

Hunain).

Hadits-hadits ini mungkin dikompromikan bahwa awalnya Nabi

SAW berkata kepada sahabatnya, "Ambilkan aku tanalt", maka

mereka mengambilkan. Lalu beliau melempari mereka. Kemudian

beliau turun dari bighalnya dan mengambil tanah dengan tangannya,

lalu melempari mereka. Kemungkinan pada salah satunya yang

dilemparkan adalah kerikil dan pada lemparan yang lain adalah tanah.

Pelaiaran vans dapat diambil

1. Etika yang baik dalam berbicara.

2. Bimbingan tentang etika dalam bertanya serta menjawab.

3. Celaan terhadap sikap berbangga diri.

4. Boleh menisbatkan diri kepada bapak-bapak meskipun mereka

meninggal pada masa jahiliyah. Adapun larangan mengenai hal

itu dipahami berlaku diluar peperangan. Serupa dengannya

adalah bolehnya bersikap sombong dalam peperangan dan tidak

pada selainnya.
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5. Boleh memasukkan diri kedalam perkara yang membinasakan

di jalan Allah. Bisa saja dikatakan bahwa Nabi SAW yakin

akan menang karena Allah telah menjanjikannya dan janji-Nya

adalah benar. Akan tetapi Abu Sufyan bin Al Harits juga

bertahan bersama beliau memegang kekang bighalnya, padahal

keyakinannya tidak seperti keyakinan Nabi SAW. Disamping

itu, kondisi kritis tersebut telah mengakibatkan jatuhnya korban

dipihak kaum muslimin, yaitu Aiman Ibnu Ummu Aiman,

sebagaimana disinyalir dalam syair Al Abbas.

Boleh menunggang bighal sebagai isyarat akan keteguhan,

karena dengan mengendarai kuda, seseorang dapat dengan

mudah melarikan diri. Jika komandan pasukan telah

memantapkan dirinya untuk tidak lari dan menyiapkan hal-hal

yang mendukungnya, maka sangat patut bagi para pengikutnya

untuk tetap bertahan.

Pemimpin menunjukkan jati dirinya dalam peperangan untuk

menyatakan keberaniannya terhadap musuh.

6.

7.

; t:#t1',s11} oi;!t;{;;" flt7V i #,f

LJ'e:"r *ir.iri' Wr,#rQ:fr:ti"lr .rc1 rrlrr>u

1JIi}* fr*i ry\,, *:t,S;;'i}:l ors^- t
'&', & ?nt ,i-, lnt JyrLl'#'# At -.-",_ti"lr 

'a'P',>"*
YJ,'\>

ir j-, ?* ,r:;i )tX et; $u ,{l;;a, ,s:,-l\rl +l \tt *
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:it: i*'l f L:t * d:1,,:*J-JJlr o,.*':iJi ii,, *i;
F\','ri"o1 i;"i;i ;t;;.u e ,)e u &t;t trl x ei
o 1 o l-o o . 1 o ,
dr r5-,:-. -t ,-r') 

'J:4;'dt';b:- '.f [1 '"J-i ? ,W

4318-4319. Dari Muhamamd bin Syihab, Urwah bin Az-Zubair

mengkalim bahwa Marwan dan Al Miswar bin Makhramah

mengabarkan kepadanya, "Sesungguhnya Rasulullah SAW berdiri

ketika datang kepadanya utusan Hawazin dalam keadaan menyerah

dan meminta kepadanya agar mengembalikan harta benda mereka dan

tawanan-tawanan dari pihak mereka. Maka Rasulullah SAW bersabda

kepada mereka, 'Bersamaku orang-orang yang knlian lihat,
pembicaraan paling aku sukai adalah yang paling jujur, pilihlah
salah satu dari dua perkara; tawanan atau harta. Sungguh aku telah

mengulur wahu untuk kamu'-dan Rasulullah SAW memberi tempo

kepada mereka selama belasan malam ketika mereka kembali dari

Thaif-setelah jelas bagi mereka bahwa Rasulullah SAW tidak akan

mengembalikan kepada mereka selain salah satu dari dua perkara,

maka mereka berkata, "Kami memilih tawanan-tawanan dari pihak

kami." Rasulullah SAW berdiri diantara kaum muslimin. Beliau

memuji Allah dengan pujian yang layak bagi-Nya, kemudian

bersabda, "Amma ba'du, sesungguhnya saudara-saudara kalian telah

datang kepada knmi dalam keadaan bertaubat, dan sesungguhnya aku
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mengambil kebijakan mengembalikan tawanan-tawunon mereka.

Barangsiapa diatttara kalian yang relo mengembalikan lawunan

kepada mereka maka hendaklah ia ruelakukannya, dan barasictpu

diantara kalian yang tetap ingin mendapatkan bagiannya hingga kami

memberikan kepadanya harta fai' yang pertama diberikan Allah
kepada kami, maka hendaklah ia melakukannya." Orang-orang

berkata, "Kami telah merelakannya wahai Rasulullah." Rasulullah

SAW bersabda, "Sesungguhnya kami tidak tahu siapa diantara kalian
yang merelakan hal itu dan siapa yang tidak merelakan. Kembalilah

hingga para pemimpin kalian mengajukan kepada kami tentang

urusan kalian." Orang-orang itu pulang dan mereka berbicara dengan

para pemimpin mereka. Kemudian mereka kembali kepada Rasulullah

SAW dan mengabarkan kepadanya bahwa mereka telah ridha. Inilah
yang sampai kepada kami tentang tawanan Hawazin.

Keterangan Hadits:

Ketiga, hadits Al Miswar dan Marwan. Hadits ini telah

disebutkan melalui dua jalur dat', Az-Zuhi. Disebutkan juga pada

bagian awal pembahasan tentang syarat-syarat sehubungan dengan

kisah perjanjian Hudaibiyah, bahwa Az-Zuhi meriwayatkannya dari

Urwah, dari Al Miswar dan Marwan, dari para sahabat Nabi SAW.
Keterangan ini menunjukkan apa yang disebutkan di tempat-tempat

lainnya yang tidak menyertakan sahabat-sahabat Nabi SAW, berarti

dia menukilnya melalui jalur mursal. Al Miswar masih sangat kecil
untuk menyaksikan langsung kejadian itu, sedangkan Marwan lebih

kecil lagi darinya. Hanya saja Al Miswar pada kisah perang Hunain

telah mencapai usia tamyz (bisa membedakan baik dan buruk). Dia
ingat benar kisah pinangan Ali terhadap putri Abu Jahal pada masa-

masa itu.

(Putra saudara laki-laki lbnu Syihab menceritakan kepada

kami, Muhammad bin Muslim bin Syihab berkata). Muhammad bin
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Muslim bin Syihab adalah Az-Zuhi. Pada sebagian naskah tidak

dicantumkan kalimat'bin Muslim'.

V}t i.it".i C:'t (Urwah bin Az-Zubari mengklaim). Bagian ini

berkaitan dengan kisah perjanjian Hudaibiyah. Musa bin Uqbah telah

meriwayatkannya dari Az-Zuhi, "lJrwah bin Az-Zlbair menceritakan

kepadaku...". Hal ini akan dijelaskan pada pembahasan tentang

hukum-hukum.

',# itl:F rt:t'rir+'q ?ti (Beliau berdiri ketika datang

lrepadanya utusan Hawazin dalam keadaan menyerah). Az-Zuhi
menyebutkan kisah ini dari jalur lain secara ringkas. Musa bin Uqbah

telah menyebutkannya secara panjang lebar dengan redaksi, Jt-At j
'a ,*" #,w.:eitk jt.)'? ef.tu'q &t f n' & !' ,s'r,
,rt-u.:t3:,t:,ti et?i q f t*.fci;L.ij' urtlo it * *st.ol'ro
c,taq ?6,i c'r3;\ri :ri;ti '&1',4.1r.:t'l?,t 6-:riui f# 'j
:&i*i i;'tiLf 7'ts' 4iui;€*:r 'i6i,prji(ri g6,r:
,$t'Gi t-;iri .Jr:iri 4r *, 1' 

'Jyj Uup ,t;Jlv rld' ;i ;ili
t -' az r'-.3J'--jfi o?i ,""st'rli f,i, d.qit $1 :;ius ,i.'li:s e'& t,

Fj^ :i;.ilr e !, J','b ilt;€ty-t,tt*ii'i'#,a,.+r:.lj'
J:;3iti'j ,"&ir e'*txit jtt*:i r4;.0 p:i# S ti,sirqt
'rr')t:)"r-J ,iti: -n olr:ij' 'Ft e'g*i f*'i q *t y?ot & l'

a

|riJ t'6 $,g.tJt (Kemudian Rasulullah SAW berbalik dari Tha'if

pada bulan Syawal menuju Ji'ranah dan disana terdapat para
tawanan fyalcni tawanan Hawazin], Lalu datang kepadanya utusan

Hawazin dalam keadaan menyerah. Di antara mereka terdapat

sembilan orang dari para pemuka mereka, mereka masuk islam dan

melalatkan baiat. Kemudian mereka berbicara dengan beliau dan

berkata, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya di antara mereka yang
engkau tawan itu terdapat ibu-ibu, saudara-saudara perempuan, bibi-
bibi dari pihak bapak, bibi-bibi dari pihak ibu, dan mereka bisa
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membuat malu kaum kami'. Beliau bersabda, 'Aku akan memintanya

untuk kamu, dan pembagian telah teriadi, manakah di antara dua

perkara yang lebih kamu sukai, apakah tawanan ataukah harta?'

Mereka berkata, 'Engkau memberi pilihan kepada kami wahai

Rasulullah, antara al hasab (keturunan) dan harta. Keturunan lebih

kami sukai dan kami tidak akan berbicara tentang kambing dan unta'-

Beliau bersabda, 'Adapun yang menjadi bagian bani Hasyim maka ia

untuk kamu, dan aku akan berbicara untuk lcomu dengan kaum

muslimin. Berbicaralah dengan mereka dan tampakkan keislaman

kamu'. Ketika Rasulullah SAW shalat di tengah hari, mereka berdiri

dan berbicaralah para ahli pidato mereka dengan sangat menyentuh

seraya memotivasi kaum muslimin agar mengembalikan tawanan

mereka. Kemudian Rasulullah SAW berdiri ketika mereka selesai dan

memberi syafaat kepada mereka serta memotivasi kaum muslimin

untuk mengerjakan hal itu. Beliau bersabda, 'Aku telah

mengembalikan yang menjadi milikbani Hasyim l<epada merekn).

Dari kisah ini dapat diambil faidah tentang jumlah utusan dan

hal-hal lain yang dapat diketahui secara jelas. Muhammad bin Sa'ad

telah lalai ketika menyebutkan kisah utusan Hawazin itu. Padahal

tidak ada seorang pun yang sempat mengumpulkan nama-nama para

utusan tersebut melebihi apa yang beliau kumpulkan. Diantara nama-

nama utusan Hawazin yang disebutkan adalah; Zuhair bin Shurad

(seperti akan disebutkan), Abu Marwan -biasa disebut Abu Tsarwan-

dia adalah paman Nabi SAW sepersusuan, demikian disebutkan Ibnu

Sa'ad. Dalam riwayat Ibnu Ishaq dari Amr bin Syu'aib menceritakan

kepadaku, dari bapaknya, dari kakeknya, terdapat penjelasan tentang

orang yang berkhutbah untuk mereka pada saat itu, "Beliau ditemui

utusan Hawazin di Ji'ranah, dan mereka telah masuk Islam. Mereka

berkata, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami memiliki keluarga

dan kerabat. Sementara kami telatr ditimpa bencana. Bermurah hatilah

untuk kami semoga Allah memberi karunia kepadamu." Lalu juru

pidato mereka Ztthair bin Shurad berdiri dan berkata, "Wahai

Rasulullah SAW sesungguhnya mereka yang berada dalam kamar-
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kamar tawanan adalah bibi-bibi kamu dari pihak ibu, bibi-bibi kamu

dari pihak bapak, para pengasuhmu yang telah memelihara dan

membesarkanmu, dan engkaulah sebaik-baik orang yang dipeiihara.

Selanjutnya Ibnu Sa'ad mengutip kisah seperti redaksi riwayat

Musa bin Uqbah.

Ath-Thabarani menyebutkan sya'ir Zuhair bin Shurad dari

haditsnya dan dia menambahkan apa yang disebutkan Ibnu Ishaq

sebanyak 15 bait. Kami telah menemukannya dengan sanad yang

sangat ringkas dalam kitab Al Mu'jam Ash-Shaghir yang dikenal

dengan sanad Al Usyari. Tetapi antara Ath-Thabarani dan Ztthair

terdapat periwayat yang tidak diketahui (identitasnya). Hanya saja

haditsnya menjadi kuat dengan adanya riwayat pendukung tersebut

yang hasan. Saya telah memaparkan perkataan tentangnya pada Al
Arba'in Al Mutabayinah, Al Amali, Ash-Shahabah, dan Al Asyrah Al
Usyariyah, dan aku menjelaskan kekeliruan mereka yang mengklaim

bahwa sanad ini munqathi' (terputus).

'r" t', ij 1Oo, aku telah mengulur wahu karena

kamu). Dalam riwayat Al Kasymihani disebutkun, ;3 (Jntuk kamu).

Makna 'mengulur waktu', yakni memberi tangguh. Maksudnya, aku

telah mengakhirkan pembagian tawanan untuk menunggu

kehadiranmu. Namun, kamu terlambat datang. Beliau menginggalkan

para tawanan tanpa dibagi dan bergerak menuju Tha'if, lalu

mengepungnya seperti yang akan disebutkan. Kemudian beliau

kembali dari Tha'if ke Ji'ranah dan membagi rampasan di sana.

Kemudian datang kepadanya utusan Hawazin sesudah itu. Maka

beliau menjelaskan kepada mereka bahwa beliau sengaja

mengakhirkan pembagian untuk menunggu kedatangan mereka.

Namun, mereka terlalu lamban.

Kalimat 'selama belasan malam', merupakan penjelasan tentang

lama waktu penundaan tersebut. Al Waqidi menyebutkan bahwa

utusan Hawazin berjumlah 24 orang, diantara mereka Abu Barqan As-

Sa'di. Dia berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya di dalam kamar-

FATTIUL BAARI - LL7



kamar ini tidak lain hanyalah ibu-ibumu, bibi-bibimu dari pihak ibu,

para pengasuhmu, wanita-wanita yang menyusuimu, maka berbuat

baiklah kepada kami, semoga Allah memberi karunia kepadamu."

Beliau bersabda, "Aku telah memperlambat dengan sebab kamu

hingga aku mengira bahwa knmu tidak akan datang, dan aku telah

membagi tawan."

SLJi ''-*t""oi'Ci "# (Barangsiapa ingin mengerjakan hal itu

secora suka rela). Yakni barangsiapa ingin memberikannya secara

suka rela tanpa menuntut ganti atau imbalan.
,.

A-h, pb (Atas bagiannya). Yakni mengembalikan tawanan

a"rgun syarat diberi gantinya. Dalam riwayat Musa bin Uqbah

disebutkan, "nn|'#-:oi;i U:,'Jt+i ift f 'g-bi'& ut'P
'i3t:a (Barangsiapa diantara kamu yang memberi tanpa terpal<sa

maka hendaklah ia melakukannya, dan barangsiapa yang tidak suka

memberikannya, maka menjadi tanggunganku mengganti untuk

mereka).

'oJ,5 4 ii :|,6r ')ui 
lorang-rang berkata: Kami telah ridha

akan haliru). Musa bin Uqbah meriwayatkannya, .UIi U u'tlt 
"Ulii

,n--jlr tii /8t q>tJj 'rl (orang-orang memberikan apa yang ada

pada mereka, kecuali sedikit dari orang-oranq tlng meminta

tebusan). Dalam riwayat Amr bin Syu'aib disebutkan, ,irj,*t gdr ,16
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'Atlapun aku dan bani Tamim tirlak demikian'. Uyainah berkata,

'Adapun aku dan bani Fazarah tidak dentikian'. Al Abbas bin Mirclas

berkata, 'Adapun aku dan bani Sulaim tidak demikian'. Tetapi bani

Sulaim berkata, 'Bahkan apa yang ada pada kami maka dia untuk

Rctsulullah SAW'. Rasulullah SAW bersabda, 'Barangsiapa diantara

kalian berpegang dengan haknya maka setiap satu orang tawanan

diganti dengan enam bagian dari harta yang pertama kali kami

dapatkan [sesudah iniJ'. Akhirnya, mereka mengembalikan wanita-

wanita dan anak-anak mereka).

'e41'; g-,:ri I t:t i|lut (Beliau bersabda, "sesungguhnya

kami tidak tahu siapa yang merelakan diantara kalian... "). Hal ini
akan disebutkan pada bab "Orang-orang yang Arif'pada pembahasan

tentang hukum.

ol'* f 
"C ,* gjJt t.tjl (Inilah yang sampai kepadaku tentang

tawanan Hawazin). Imam Bukhari menjelaskan pada pembahasan

tentang hibah bahwa yang mengucapkan perkataan ini adalah Az-
Zlhi. Dia berkata, "Dia mengatakan yang demikian setelah mengutip

hadits di atas dari Yahya bin Bukair, dari Al-Laits melalui sanad-

nya."

'.;L J:L # i tj^n A :Jti t*e:L ?nr uy, * .ut ,f f.6 *
,:+tz;,^tat e;)iik ,\ |&*h; &'"4t

:,ui*t Y iu' ,J- 'o1t;;G
./, c, . .t7c.. 4o/ i,A/ ctt c.'r,'-..F lt ,f eU ,f q-y-t;a :L-> :f-F4,{ JLtJ

',1. ro -t.42 z t. t z l.zzz
a^L, a/ >t^>1 ljt- .,,1 J-f olil)

, 1:^ 6,.*3 qri,sr ,* Ct *
'* It f ;6'r? ar\";"
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4320. Dari Nafi', dari Ibnu Umar RA, dia berkata, "Ketika kami

kembali dari Hunain, IJmar bertanya kepada Nabi SAW tentang

nadzar yang dia ucapkan pada masa jahiliyah, yaitu i'tikaf. Maka Nabi

SAW memerintahkannya untuk menunaikan nadzamya itu."

Sebagian mereka berkata: Hammad meriwayatkan dari Ayyrb,

dari Nafi', dari Ibnu Umar.

Diriwayatkan juga oleh Jarir bin Hazim dan Hammad bin

Salamah, dari Ayyub, dari Nafi', dari Ibnu IJmar, dari Nabi SAW.

i 1o. 'c. , I o , . 1".1 o '- o zz ) . ' ' c 'c / o '
,s-.,t dr y €;t E *t l f ,r P f y u. & f
lf ?G *i y\t * 4t e r;; :Jts;;rs d) u"";ti
'*',r'r-,tHt u*.,i;fi,:il'; aJIiJ Uk t;,ttfr
ifi o;U rac ,F & ut-,, u t.S. ,. IqF

o,, .. t. - t ,
c.-ry.J*Jl .,/ )o;

'^-s rii i,7'-';l, e q Ll.J,i'^b 
"U' *|P?t, 7:1,')r

'iu ,16' 
jq 6 :Lt;i ?Ut;'#'4 ,*''6 L'r;lr

, :, 4 z

6 :Jr- *'t !r\t * Ut'.L, ty*, ; ,V't'y it';i
iJts .'.* f t;. '.^ii- 6 i)i .'^I-'*t 

^i. ^)L {V'P
; t;.:^l:i-;rr,"iL ,:.-S ,y *,t y\t *Uti"';
J :Jtd *,L'&',qf hr,b Ut iC'"n'i6 . L*

.l- J,' | .

,f y"tG ,,$b ^L,i 6:rb ,ly;i6 |n;1v r.i;a (.i t-u
yt f ',jy yt *f i *f iyl^:, Y r';1 ,;ur u \ :f- I ;e

o1.1. i. t tA1b 4lrr uLp Ct|Sg '^L'O$4 *i f \t ,* lit't
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, (,: 1.,. - '4j!i (4^L d G$'i-, \ l;i.ti ,r;tbLb ,AbL\t at* :

4321. Dari Yahya bin Sa'id, dari Umar bin Katsir bin Aflah, dari
Abu Muhammad (mantan budak Abu Qatadah), dari Abu Qatadah, dia
berkata, "Kami keluar bersama Nabi SAW pada perang Hunain.
Ketika kami bertemu, maka kaum muslimin mendapat tekanan. Aku
melihat seorang laki-laki dari kaum musyrikin telah menguasai

seorang laki-laki dari kaum muslimin. Aku pun memukulnya dengan

pedang dari belakangnya pada urat pundaknya dan berhasil
memutuskan baju besi. Dia menghadap kepadaku dan merangkulku
dengan rangkulan yang aku dapatkan darinya aroma kematian.
Kemudian dia meninggal dan melepaskanku. Aku bertemu Umar dan
berkata, 'Apa urusan orang-orang?' Dia berkata, '(Jrusan Allah azza
wajalla'. Setelah itu mereka kembali. Nabi SAW pun duduk dan
bersabda, 'Barangsiapa membunuh seseorang dan dia memiliki buhi
atasnya maka baginya rampasan yang dilucuti dari orang itu'. Aku
berkata, 'Siapa yang bersaksi untukku?' Kemudian aku duduk. Lalu
Nabi SAW mengucapkan sabda yang sepertinya." Dia berkata,
"Kemudian Nabi SAW mengucapkan sabda yang sepertinya. Aku
berdiri dan berkata, 'Siapa yang bersaksi untukku?' Lalu aku duduk.,'
Beliau berkata, "Kemudian Nabi SAW mengucapkan sabda yang
sepertinya. Aku berdiri, maka beliau bertanya, 'Ada apa denganmu
wahai Abu Qatadah?' Aku mengabarkan kepadanya. Maka seorang
laki-laki berkata, 'Dia benar, dan rampasan tersebut ada padaku,
berilah dia yang membuatnya senang karenaku'. Abu Bakar berkata,
'Tidak, sungguh demi Allah, jika demikian beliau telah sengaja
(menzhalimi) salah satu singa Allah yang berperang untuk Ailah dan
Rasul-Nya dengan memberikan rampasannya kepadamu'. Nabi SAW
bersabda, 'Dia benar, makn berikan kepadanya'. Laki-laki tersebut
memberikannya kepadaku. Lalu aku gunakan untuk membeli kebun di
bani Salimah. Sesungguhnya ia adalah harta pertama yang aku
dapatkan dan miliki dalam Islam.

' t' '

| -.
JJY.i>r-,)' g. ^lie gc
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Keterangan Hadits:

Keempatrhadits Ibnu Umar RA tentang nadzar Umar pada masa

jahiliyah, dan perintah Nabi SAW untuk menunaikannya.

(Dari Nafi bahwa (Jmar berkata, "Wahai Rasulullah")-

Demikian dia menyebutkannya secara mursal dan ringkas. Kemudian

beliau meyebutkan riwayat Ma'mar, dari Ayyub, dari Nafi, dari Ibnu

Umar dengan sanad yang maushul dan redaksi lengkap. Namun,

penyatuan kedua jalur ini mendapat kritikan dari Al Ismaili. Sebab

kalimat "Ketika kami kembali dari Hunain", tidak tercantum dalam

riwayat Hammad binZaid, yakni riwayat pertama yangmursal.

Sebagai jawabannya; lmam Bukhari hanya melihat substansi

dasar hadits bukan kepada pengurangan maupun penambahan dalam

redaksi para periwayat. Hanya saja dia mengutip jalur Hammad bin

Zaid yang mursal sebagai isyarat bahwa riwayatnya marjuh (diungguli

riwayat lain), karena sekelompok sahabat syaikhnya (yakni Ayyub)

menyelisihinya dalam hal itu, dimana mereka menukil dengan sanad

yang maushul. Bahkan sebagian sahabat Hammad bin Zaid menukil

pula darinya dengan sanad yang maushul seperti disinyalir Imam

Bukhari di tempat ini. Terlebih lagi riwayat Hammad bin Sa'id meski

tidak menyebutkan kalimat "Kembali dari Hunain" secara tegas, tetapi

seczlra implisit telah ditemukan didalamnya, sebagaimana akan saya

jelaskan. Dalam riwayat sebagian mereka tercantum keterangan yang

tidak terdapat pada riwayat Ma'mar, padahal keterangan itu masuk

pada kandungan bab ini, seperti yang akan saya jelaskan'

Adapun kelanjutan riwayat pertama telah disebutkan pada

pembahasan tentang ketetapan seperlima rampasan perang, 
'Jtt'frbi

,yr4-'oi'rV6,**,' eY Jr9,,',* os 
^St"l' ::o n' e lt )"j.

e-<t 7"#. ,F e@i f ,f e f:A'io qwlrt ,Jri (umar

berkata kepada Rasulullah SAW: sungguh aku menanggung

kewajiban [nadzarJ i'tikaf satu malam, pada masa jahiliyah. Maka

beliau memerintahkannya untuk menunaikannya. Dia berkata, "Umar
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mendapatkan dua wanita dari tawanan Hunain, ntaka dia

mene mp at kan keduanya p ada s eb agian rumah-rumah M akkah.").

Senada dengannya dikutip Al Ismaili melalui jalur Sulaiman bin

Harb, Abu Ar-Rabl' Az-Zalvani, dan Khalaf bin Hisyam, semuanya

dari Hammad bin Zaid,, d,ariAyyub, dari Nafi', JrJ.it.* oU '-&'tti

oi ili-j ,'r.-,re'd1'-, lt4ur;4r y a" .r& Ut',:'; W ,*q' ..C p
''isJti (Sesungguhnya (Jmar pernah memiliki kewajiban (nadzar)

i'tikaf satu malam, di masa jahiliyah. Ketika Nabi SA[4/ singgah di
Ji'ranah, beliau bertanya kepadanya tentang hal itu, maka beliau

memerintahkannya untuk i'tikafl. lni adalah redaksi Abu Ar-Rabi'.
Aku berkata, "Adapun singgahnya Nabi SAW di Ji'ranah adalah

sesudah kembalinya beliau dari Tha'il menurut kesepakatan.

Demikian juga tawanan Hunain dibagi sesudah kembali dari Tha'if.
Dengan demikian, terjadi kesatuan antara riwayat Hammad bin Zaid

dan Ma'mar dari segi makna. Tampak juga bantahan atas kritikan yang

dilontarkan Al Ismaili.

Mengenai riwayat mereka yang menukilnya dari Hammad bin
Zaid dengan sanad yang maushul, maka telah disitir Imam Bukhari

dengan perkataannya, "Sebagian mereka mengatakan dari

Hammad...." Yang dimaksud dengan Hammad adalah Ibnu Zaid,

karena dia menyebutkan sesudahnya riwayat Hammad bin Salamah

dengan redaksi yang berbeda. Sedangkan maksud "sebagian" adalah

Ahmad bin Abdah Adh-Dhabbi. Demikian juga diriwayatkan Al
Ismaili dari jalumya, dia berkata: Al Qasim -yakni Ibnu Zakariya-

mengabarkan kepadaku, Ahmad bin Abdah menceritakan kepada

kami, Hammad bin Zaid menceritakan kepada kami, dari Ayyub, dari

Nafr', dari Ibnu LJmar, dia berkata, ,tibt,3il ,i ilj J(*a')ii "# og

-*'ot t;G ,rt;rr' * ," i* (r*,i'i,",noa,or i'tikaf satu

malam pada masa Jahiliyah, lalu dia bertanya kepada Nabi SAW,

makn beliau memerintahkannya untuk menunaikannya). Demikian
juga diriwayatkan Imam Muslim dan Ibnu Khuzaimah dari Ahmad bin
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Abdah. Lalu keduanya menyebutkan pengingkaran Ibnu Umar atas

Umrah Ji'ranah. Namun, Imam Bukhari tidak menukil redaksinya.

Saya (Ibnu Hajar) telah menjelaskannya pada bab "Kebiasaan Nabi

SAW Memberi Mereka yang Dilunakkan Hatinya" pada pembahasan

tentang ketetapan seperlima rampasan perang.

Adapun riwayat mereka yang mengutip dari Ayyub dengan

sanad yang maushul telah disitir oleh Imam Bukhari dengan

perkataannya, "Dan diriwayatkan Jarir bin Hazim dan Hammad bin

Salamah, dari Ayprb, dari Nafi', dari Ibnu Umar." Riwayat Jarir bin
Hazim dinukil dengan sanad yang maushul oleh Imam Muslim dan

selainnya dari Ibnu Wahab, dari Jarir bin Hazim, bahwa Ayyub
menceritakan kepadanya, sesungguhnya Nafi' menceritkan

kepadanya, bahwa Abdullah bin Umar menceritakan kepadanya, i,f

U ,i6 *fo' q &t'o1,,a.ur*u $, ,4 f nt J2 l' 
',)'yj'JL'*

iJs'ra; 'tiis 7ry,st -r.;;jr e67'&*bi bf llU.ir eo"rii ] )tr'Jrt
,u.7Jt q 4* ithbi a pt y i,' .r,p lt l?,, oGi .t7 ,'ltv ,^\r.

,--tt .+i' yt'* n-,'#,1ri ,Or 6-A *i -o n' e lt J'.J1j'&i ili
t4)r, t" !:vzJl'4X.1tl*o, bin Khaththab bertanya kepada Rasulullah

SAllt dan dia berada di Ji'ranah setelah kembali dari Tha'if, dia
berknta, 'l(ahai Rasulullah, sesungguhnya aku bernadzar pada masa
jahiliyah untuk i'tikaf satu hari di Masjidil Haram, maka

bagaimanakah pendapatmu?' Beliau bersabda, 'Pergilah dan i'tikaf
satu hari di sana'. Sementara itu, Rasulullah SAW telah memberikan

kepadanya seorang wanita tawanan dari bagian yang seperlima.

Ketilra Rasulullah SAW memerdekkan tawanan-tawanan yang dimiliki
orang-orang, Umar berkata, 'Wahai Abdullah, pergilah kepada

wanita itu dan bebaskan jalannya [merdekakanl. ). Redaksi hadits ini
mengandung beberapa faidah tambahan. Dari sini diketahui pula

kolerasi penyebutan hadits ini pada bab '?erang Hunain."

Riwayat Hammad bin Salamah dinukil dengan sanad yang

maushul oleh Imam Muslim dari jalur Hajjaj bin Minhal, "Hammad
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bin Salamah menceritakan kepada kami dari Ayyub..." Lalu dia

mengiringinya dengan riwayat Muhammad bin Ishaq. Keduanya

menukil dari Nafi' dari Ibnu Umar. Dia pun mengutip kisah nadzar

tanpa menyertakan wanita tawanan maupun para tawanan secara

umum.

Saya telah menyebutkan perkataan Ad-Daruquthni terhadap

hadits ini pada pembahasan tentang ketetapan seperlima rampasan

perang, dimana dia berkata, "Ibnu Uyainah meriwayatkannya dari
Ayyub. Lalu terjadi perbedaan para periwayat darinya. Sebagian

mereka ada yang menukil dengan sanad yang mursal, dar, sebagian

lagi menukil dengan sanad yar.g ruaushul. Diantara mereka yang

meriwayatkan dengan sanad yang maushul adalah; Muhammad bin
Abi Khalaf (salah seorang guru lmam Muslim), Al Ismaili
meriwayatkan dari jalurnya dan di dalamnya terdapat penyebutan

nadzar, wanita tawanan, serta tawanan pada umumnya. Sama seperti

riwayat Jarir bin Hazim.

Dalam kitab Al Maghazi karya Ibnu Ishaq tentang kisah wanita
tawanan terdapat faidah lain, of gd-lJr F U i-l"i?'t i u'ti; ,iS
q)i'A4f 4.a c,i i ebl!* f ',1 &i *r lra, .rl;'kr J?:

"& ,P|::,.rri; ci '$_:)q'*i-4:a ,tvcl ,ru"i, ,-# i.or:z',>L.,u;

gie'v rrilaa ,* ,i e,f '€,+t2'€,!ri :'dfi siu.\ s,w;|*i' ton
berkata: Abu Wajzah Yazid bin Ubaid As-Sa'di menceritakan
kepadaku, Rasulullah SAW memberikan tawanan Hawazin kepada Ali
bin Abu Thalib berupa seorang wanita yang biasa dipanggil Raithah
binti Hibban bin Umair. Beliau memberi Utsman seorang wanita yang
bernama Zainab binti Khunas. Beliau memberi Umar wanita bernama

Qilabah lalu dihibahkannya kepada analorya. Ibnu Ishaq berkata,
Nafi' menceritakan kepadaku,, dari lbnu Umar, dia berknta, "Aku
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mengirim wanita budak milikku kepada bibi-bibiku dari pihak ibu di

bani Jamh, agar merekn mendandaninya untukku, sebelum aku thawaf

di Ka'bah. Kemudian aku hendak pergi kepada mereka. Ketika aku

keluar dari masjid ternyata orang-orang sedang berlari-lari. Aku

berkata, 'Apa urusan kalian?' Mereka berkata, 'Rasulullah SAW

mengembalikan kepada kami wanita-wattita dan anak-anak kami'.

Aku berkata, 'Ambillah wanita sahabat kamu itu, dia berada di bani

Jamh'. Mereka pun berangkat lalu mengambilnya." Hal ini tidak

menafikan perkataannya pada riwayat Hammad binZaid bahwa beliau

menghibahkan kepada Umar dua wanita tawanan. Untuk itu, keduanya

dikompromikan bahwa Umar memberikan salah satu dari kedua

wanita itu kepada anaknya, Abdullah.

Al Waqidi menyebutkan bahwa beliau SAW memberikan juga

wanita-wanita tawanan kepada Abdurrahman bin Auf dan dua orang

bersamanya. Adapun wanita yang menjadi bagian Sa'ad bin Abi

Waqqash lebih memilih tinggal bersamanya hingga melahirkan anak

untuknya.

Keterangan yang berkaitan dengan masalah i'tikaf telah

dijelaskan pada tempatnya. Sedangkan permasalahan yang berkaitan

dengan nadzx akan dibahas pada tempatnya.

i;t-i (iLi i;a 6i ;; y o_,i *'cul i
"IrrdAJ*l.jt u b, Ab|b #

4.

A'-L;G,:^i*tr.!.trt e4 C/l ,4 ?Y:,,14t
.1e !,.xi',it,.t o(, zoz1 tz,.:,',1fu;Ait

or.l-.--;l .i ,t6,h.ai or'- +fl) ,4P.o.lu- ej , 
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;:rt );) lt;Ut e,;'"r: it )i :'Jstr,6r Llt 
'c 

,'a'aa

- _t -

6 )b)t

..2 c ./ t c /
ri) ,J.P f

;;'te t! :Ju

126 - FATHUL BAARI



^*\t -+ :t );L.;}i r,y:i ,).t:i.'; ,'.t; ,;_:4t
cq/;,e f'+ r1tt Jj' '*i ,>,- :*taL € ,tr) JW ,&':
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"4*l 
^yi.t ,k ,f il lw ,: yrG

^)L \t * :;', i;; ?u"' lu !;rj'i, * ;e" Xi * V
,y-,); e'^ff6 Jv'J')iiK ,6;- L L;:frv',5y'u',i'p:,

4322. Dari Umar bin Katsir bin Aflah, dari Abu Muhammad
(mantan budak Abu Qatadah), bahwa Abu eatadah berkata, "Ketika
perang Hunain, aku melihat seorang laki-laki dari kaum muslimin
melawan seorang laki-laki dari kaum musyrikin, sementara seorang
laki-laki dari kaum musyrikin datang dari arah belakangnya untuk
membunuhnya. Aku segera menghampiri dari belakangnya, dia
mengangkat tangannya untuk memukulku, namun aku menebas
tangannya hingga memutuskannya. Kemudian dia memegangku dan
merangkulku dengan kuat hingga aku merasa takut. Kemudian dia
berlutut dan melepaskan rangkulan. Aku mendorongnya dan
membunuhnya. Setelah itu kaum muslimin lari bercerai berai dan aku
lari bersama mereka. Ternyata aku mendapati umar bin Khaththab
berada diantara orang-orang. Aku berkata, 'Ada apa dengan orang-
orang?' Dia berkata, 'LJrusan (ketetapan) Allah'. Lalu orang-orang
kembali kepada Rasulullah sAw. Maka Rasulullah sAw bersabda,
'Barangsiapa memberikan bukti atas orang yang dibunuhnya, maka
baginya harta rampdsannya'. Aku berdiri untuk mendapatkan bukti
atas orang yang aku bunuh, tetapi aku tidak melihat seorang pun yang
bersaksi untukku. Aku pun duduk. Kemudian tampak bagiku untuk
menyebutkan urusannya kepada Rasulullah sAw. Maka seorang laki-
laki yang duduk bersamanya berkata, 'senjata orang terbunuh yang
dia sebutkan itu ada padaku, maka ridhailah darinya'. Abu Bakar
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berkata, 'Sekali-kali tidak, beliau tidak memberikan Ushaibigh dari

kalangan Quraisy, dan meninggalkan singa Aliah yang berperang

membela Allah dan Rasul-Nya. Rasulullah SAW berdiri dan

memberikannya kepadaku. Aku membeli kebun dengannya, maka ia

adalah harta pertama yang aku miliki dalam Islam."

Keterangan Hadits:

Kelima, hadits Abu Qatadah tentang perang Hunain dan

perbuatannya membunuh seorang prajurit kaum musyrikin.

lmam Bukhari meriwayatkan hadits ini dari Abdullah bin Yusuf,
dari Malik, dari Yahya bin Sa'id, dari Umar bin Katsir bin Aflah, dari

Abu Muhammad. Lalu pada jalur kedua dikutip dari Al-Laits, dari

Yahya bin Sa'id, dari Umar bin Katsir bin Aflah, dari Abu
Muhammad.

Yahya bin Sa'id yang dimaksud adalah Al Anshari, Umar bin
Katsir bin Aflah adalah Madani (mantan budak Abu Ayyub Al
Anshari), dia dinyatakan tsiqaft (terpercaya) oleh An-Nasa'i dan

selainnya. Dia adalah seorang tabi'in. Akan tetapi Ibnu Hibban
menyebutkannya dalam deretan atba'ut tabi'in (generasi sesudah

tabi'in) riwayatnya tidak ditemukan dalam Shahih Bukhari selain

hadits ini dengan sanad di atas. Hanya saja Imam Bukhari
mengutipnya di beberapa tempat, yaitu pada pembahasan tentang jual-
beli secara ringkas, begitu pula pada pembahasan tentang ketetapan

seperlima rampasan perang secara lengkap. Lalu akan disebutkan lagi
pada pembahasan tentang hukum.

Pada pembahasan tentang jual-beli, saya telah jelaskan bahwa

Yahya bin Yahya Al Andalusi melakukan perubahan. Dia berkata,

"Dari Amr bin Katsir." Padahal yang benar adalah Umar bin Katsir.

Abu Muhammad adalah Nafi' bin Abbas yang terkenal dengan

nama dan panggilannya sekaligus.
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a-J't+ a*ir, Url f#r 6$ getika kami bertemu, maka kaum

muslimin mendapatkan tekanan). Yakni suatu gerakan yang tidak

beraturan dan terkesan kacau. Dalam riwayat Al-Laits berikut
disebutkan dengan tegas bahwa mereka bercerai berai. Akan tetapi

kejadiannya berlangsung setelah kisah yang disebutkan Abu Qatadah.
Kemudian pada hadits Al Bara' dikemukakan bahwa yang lari
bercerai berai bukan semuanya.

;i.JXjr 'u :lcj,)b '"s ',25 .gt ,y >vj c;-rj 6m mehhat seorang

laki-laki dari kaum musyrikin telah menguasai seorang laki-laki dari
kaum muslimin). Saya belum menemukan keterangan tentang nama

keduanya. Adapun kata' alaa artinya'mengatasi atau mengungguli'.

Dalam riwayat Al-Laits berikutnya disebutkan, "Aku melihat seorang

laki-laki dari kaum muslimin melawan seorang laki-laki dari kaum

musyrikin, lalu seorang laki-laki lain dari kaum musyrikin
mengintainya." Yakni ingin membunuhnya secara diam-diam. Dari
riwayat ini diketahui bahwa kata ganti padalafazh "Aku menebasnya

dari belakangnya", maksudnya adalah laki-laki musyrik kedua yang

mengintai laki-laki muslim tersebut.

*.b ,f ,p fOi atas urat bahunya).Kata'habl atiq' maksudnya

adalah urat bahu. Adapun 'atiq adalah tempat pakaian di bahu. Dari
sini diketahu bahwa yang dimaksud riwayat kedua, "Aku menebas

tangannya dan berhasil memutuskannya", adalah lengan, pangkal

lengan, dan juga bahu. Kalimat "aku memutuskan baju besi" yakni

baju yang sedang dipakainya, dan tebasan itu terus menghunjam

hingga tangannya dan memutuskannya.

?A' gl g o:'ei (Alat mendapati aroma kematian darinya).

Yakni karena kerasnya tebasan itu. Hal ini juga menunjukkan bahwa

orang musyrik ini memiliki kekuatan yang sangat hebat.

z z I I 
o- 

',: , .-'rJ"b (LitJe (Alru bertemu Umar). Dalam kalimat ini terdapat

bagian yang aihapus dan dijelaskan oleh riwayat kedua, dimana

dikatakan, "Dia melemah lalu aku mendorongnya kemudian
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membunuhnya, setelah itu kaum muslimin lari bercerai berai dan aku

pun lari bersama mereka, tiba-tiba aku bertemu Umar bin Khaththab."

1' ;( (Jrusan Altah). Yakni hukum Allah dan apa yang Dia

tetapkan.

ry-l|j'ni 6"*udian mereka kembali). Dalam riwayat kedua

disebutkan , fyi,2t; f (Kemuaian mereka kembali satu persatu), telah

disebutkan pada hadits pertama tentang cara mereka kembali dan

kekalahan kaum musyrikin, sehingga tak perlu diulang kembali-

'^X.'^tt 1L &'i'^)*|',y u (Barangsiapa membunuh seseorang

dan dia memiliki bukti atasnya makn baginya rampasannya). Masalah

ini telah disebutkan pada pembahasan tentang ketetapan seperlima

rampasan perang.

t,/. q{ 'i;,";1i (Aku berkata: Siapa yang bersal<si untukku).

Pada riwayat berikutnya dikatakan, "Aku tidak melihat seorang pun

yang hendak bersaksi untukku". Al Waqidi menyebutkan bahwa

Abdullah bin Unais memberi kesaksian untuknya. Jika riwayat ini

akurat maka kemungkinan hal itu terjadi pada kali kedua. Sebab pada

riwayat kedua disebutkan, "r\ku duduk kemudian tampak bagiku

untuk menyebutkan urusannya."

}it &ii (Seorang laki-laki berkata). Dalam riwayat kedua

disebutkan, y*';r, lDtantara mereka yang duduk bersama beliau).

Al Waqidi menyebutkan bahwa namanya adalah Aswad bin Khuza'i.

Namun, pernyataan ini perlu dieliti, karena pada riwayat yang shahih

disebutakn bahwa yang mengambil rampasan tersebut adalah seorang

Quraisy.

'a) ^-a\ti ,r1-'r- &3 G:& (ota benar, dan rampasannya ada

padaku,';"; ridhaiiah darinya). Dalam riwayat Al Kasymihani

disebutkan, q y\6 (Maka ridhailah dariku)-



d.;)r yt f U.ql' if 4 ri Jr,y'l rlt ,ar u, ,F i.i lA
'^i ','4 et Y io' ..-& (Abu Bakar berkata: Tidak, clemi Allah,

jika demikian beliau telah sengaja [menzhalimiJ singa Allah yang
berperang untuk Allah dan Rasul-Nya dengan memberikan

rampasannya kepadamu). Demikian yang kami temukan dalam
catatan-catatan sumber Shahihain maupun selainnya yang menjadi
pegangan, yaitu dengan kalimat 'laaha allahu idzan'. Adapun kata
'laaha' menurut Al Jauhari, "Huruf ftc'berfungsi sebagai peringatan

untuk menarik perhatian pendengar. Terkadang juga kata ini dijadikan
sebagai sumpah seperti pada perkataan, "Laa haallaahu maa fa'altu
kadza" (tidak, demi Allah aku tidak mengerjakan hal ini). Dia berkata,
"Kata 'Laaltaa' tidak dipakai kecuali digandeng dengan kata "Allah",
yakni tidak didengar ucapan "laaha arrahmaan" (Tidak, demi Ar-
Rahman), seperti pemah didengar, "laa warraltmaan" (Tidak, demi
Ar-Rahman). Dia berkata: Dalam melafalkannya terdapat empat cara;

Pertama, hallaah. Kedua, haa'allah. Ketiga, haa Allah. Keempat,
ha'allah. Demikian pernyataannya, tetapi yang masyhur adalah yang
ketiga, lalu yang pertama.

Abu Hatim As-Sijistani berkata, "Orang-orang Arab biasa
mengatakan 'laa ha'allaahu' tetapi menurut qiyas (analogi) adalah

tidak menyebutkan huruf hamzah (sehingga menjadi 'laa haallaah').
Ibnu At-Tin menyebutkan dari Ad-Dawudi bahwa diriwayatkan
dengan tanda 'dhammah' pada kata 'Allah'." Dia berkata, "Adapun
maknanya adalah Allah tidak mau." LJlama selainnya berkata, "Jika
riwayat dengan tanda dhammah terbukti akurat, maka kata haa'
berfungsi sebagai tanbih. Sedangkan kata 'Allah' sebagia mubtada
(subjek) dan 'laa ya'madu' sebagai khabar (predikat)." Namun,
nampaknya pandangan ini dipaksakan. Para Imam menukil
kesepakatan bahwa kata 'Allah' di tempat itu diberi bans'kasrah'
(Allahi). Oleh karena itu, tidak boleh mengindahkan versi lainnya.

Adapun kata 'idzan' tercantum dalam semua riwayat yang
menjadi pegangan dan catatan-catatan sumber Shahihain yang telah
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ditahqiq, maupun selain keduanya- AI Khaththabi berkata, "Demikian

yang mereka riwayatkan. Akan tetapi yang terdapat dalam percakapan

mereka 
-yakni 

ormg-orzlng Arab- adalah Laa haallaahu dza. Kata

haa dalarn kalimat ini sama seperti kedudukan huruf waw (yang

berfungsi sebagai sumpah). Malca maknanya, "Demi Allah, tidak

terj adi yang demikian-"

Iyadh menukil dalam kttab Al Masyariq dari Ismail Al Qadhi

bahwa Al Mazini berkata: Perkataan para periwayat, "laahaa allahu

idzan", adalah tidak benar. Adpun yang benar adalah "laahaa

allaahu dza", artitaya inilah sumpahku. Abu Zaid berkata, "Tidak ada

dalam percakapan mereka ungkryan 'laahaa allahu idzan', bahkan

yang ada adalah, 'laahaa allahu dza'- Kata'dza'berfungsi sebagai

kata'sambung' dalam pembicaraan- Maknanya, "Tidak, demi Allah,

inilah yang aku bersumpah dengannya-" Dari sini Al Jauhari menarik

kesimpulan dan berkat4 '?erkataan mereka, 'laahaa allaahu dza',

maknany4 'tidek, demi Allah ini---' Mereka membedakan antara kata

yang berfungsi sslegar tanbih (menarik perhatian pendengar) dan

yang berfungsi sebagai sumpah. Maka makna selengkapnya adalah,

"Tidak, demi Allalu aku tidak mengerjakan ini."

Kebanyakan mereka yang membahas hadits ini menyebutkan

bahwa kata'idzan'yang tercauntum dalam riwayat adalah tidak benar,

dan yang benar addah 'dza'. Adryrm mereka yang mengklaim bahwa

kata'dza' tercantum juga pada sebagran riwayat adalah tidak benar.

Bahkan yang demikim hanyalah usatra perbaikan sebagian mereka

yang mengikuti para pakar bahasa Arab dalam hal itu. Kemudian

terjadi perbedaan te,ntang penulisan kata 'idzan'. Apakah huruf

akhirnya menggunakan 'alif dan'tanwin' (tanda dobel) ataukah

diakhiri dengan huruf 'nun'- Dasar perbeadan ini adalah apakah ia

katabenda atauhumf-

Mereka yang menganggapnya kata benda berkata; Asalnya kata

ini ditujukan kepada mereka yang dikatakan kepadanya, "Aku akan

datang kepadamu-" Maka dia menjawab, "Jika demikian aku

memuliakanmu." Yakni jika engkau datang kepadaku, maka aku akan
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memuliakanmu. Kemudian kata 'engkau datang kepadaku' dihapus

dan digantikan dengan'tanwin' lalu kata 'an' disamarkan. Atas dasar

ini maka yang ditulis di akhimya adalah nun.

Sementara mereka yang menganggap ia adalah huruf -dan
mereka adalah jumhur- berbeda pendapat. Diantara mereka ada yang

mengatakan ia basithah (satu kata sejak asalnya, Penerj) dan inilah

yang benar, dan diantara mereka ada yang berkata ra murakkabah

(tersusun dari dua kata atau lebih) dari kata 'idza' dan 'min'.

Berdasarkan pendapat pertama, maka yang ditulis pada bagian

akhirnya adalah alif dan itulah yang benar. Demikian juga yang

tercantum dalam penulisan Mushhaf. Sementara menurut pendapat

kedua, huruf akhimya adalah huruf 'nun'.

Kemudian terjadi perbedaan tentang maknanya. As-Sibawaih

berkata, "Maknanya sebagai jawaban dan balasan." Pendapatnya

diikuti sekelompok ulama. Mereka berkata, "Ia adalah huruf jawaban

dan berindikasi ra'li/ (pemberian alasan)." Menurut Abu Ali Al Farisi

bahwa kemungkinan kata ini murni digunakan sebagai jawaban (yakni

pelengkap kalimat). Kebanyakan digunakan sebagai jawaban bagi kata

'wau' baik secara jelas maupun tidak. Atas dasar ini, sekiranya

riwayat dengan kata'idzan'terbukti akurat, maka te{adi ketimpangan

dalam redaksi kalimat, karena maknanya adalah, "Tidak, demi Allah,
jika demikian beliau tidak sengaja (menzhalimi) singa Allah...".
Padahal kalimat itu seharusnya adalah, "Jika demikian, beliau sengaja

(menzhalimi) singa Allah..." Yakni sekiranya beliau menurutimu

kepada apa yang engkau inginkan berarti beliau telah sengaja

(menzhalimi) singa...." Sementara riwayat dengan lafazh 'laa
ya'madu' (idak sengaja [menzhalimi]) telah terbukti akurat. Atas

dasar ini, sebagian mengklaim kalimat ini telah mengalami perubahan.

Akan tetapi Ibnu Malik berkata, "Kata yang tercantum dalam

riwayat adalah 'idzan', yakni ditulis dengan huruf alif dan tanwin, dafi

ini tidak menyalahi kaidah bahasa." Menurut Abu Al Baqa', kata itu
telah menyalahi kaidah bahasa. Akan tetapi mungkin dijelaskan

bahwa makna seharusnya adalah, "Tidak demi Allah, jika demikian

TATIIUL BAARI - 133



tidak diberi." Yakni kalimat 'laa ya'madu' dan seterusnya adalah

penguat penafian tersebut dan menjelaskan sebab.

Ath-Thaibi berkata, "Adapun yang tercantum dalam riwayat

adalah 'laa haallaah idzan'. Maka sebagian pakar bahasa memahami

ia adalah perubahan yang dilakukan sebagian periwayat. Karena

orang-orang Arab tidak menggirnakan kata'laahaa allaahu' tanpa

disertai kata 'dza' . Jika pun ada penggunaannya tanpa kata 'dza' maka

ini bukan tempat bagr'idzan'. Karena ia adalah kata yang berpungsi

sebagai 'balasan' (yakni digunakan menjawab perkataan orang lain),

sementara di tempat ini kebalikannya. Karena konsekuensi daripada

'balasan' adalah tidak disebutkan kata'laa' dalam kata'laa ya'madu'

(tidak sengaja). Bahkan hendaknya dikatakan 'idzan ya'madu ilaa

asadin' fiika demikian, beliau sengaja [menzhalimi] singa...). Agar

bisa dijadikan jawaban bagi permintaan rampasan."

Ath-Thaibi berkata, "Pada dasarnya hadits tersebut shahih dan

maknanya juga shahih. Ia sama seperti perkataanmu kepada seorang

yang berkata kepadamu, "Kerjakan hal ini." Maka engkau berkata

kepadanya, "Demi Allah, jika demikian aku tidak kerjakan." Maka

makna hadits itu adalah, "Jika demikian, demi Allah, tidaklah beliau

sengaja (menzhalimi) singa Allah dan seterusnya." Dia berkata,

"Kemungkinan kata 'idzan'hanya sebagai tambahan seperti perkataan

Abu Al Baqa'. Menurutnya, ia adalah tambahan sebagaimana pada

perkataan Al Himasi, "idzan laqaama binashri ma'syara khasyn" (lika
demikian, akan bangkit membela kelompok Khasyn), Sebagai

jawaban peraktaan, 'lau lanta min mazin lam tastabih abla'
(sekiranya aku dari Mazin niscaya tidak akan dihalalkan abla).

Dia berkata pula, "Cukup mengherankan mereka yang memberi

perhatian dalam mensyarah hadits namun mengedepankan nukilan

para ahli sastra daripada Imam hadits. Menisbatkan kekeliruan kepada

mereka dan menuduh melakukan perubahan. Saya tidak mengatakan

bahwa para pakar hadits lebih meyakinkan dalam hal nukilan, karena

dalam hal ini setidaknya mereka memiliki kesamaan. Namun saya
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katakan, 'Tidak boleh berpaling dari mereka dalam hal nukilan kepada

selain mereka'."

Saya (Ibnu Hajar) berkata: Dalam pernyataan ini dia telah

didahului Al Imam Abu Al Abbas Al Qurthubi dalam kitabnya Al
MuJhim. Dalam kitab ini, dia menukil keterangan terdahulu dari para

pakar bahasa Arab kemudian berkata, "Dalam riwayat Al Udzari dan

Al Hauzani disebutkan 'laahaa allah dza', tanpa ada huruf alif
maupun tanwin. Inilah yang ditegaskan kebenarannya oleh mereka

yang telah kami sebutkan." Dia juga berkata, "Adapun yang tampak

bagiku bahwa riwayat yang masyhur adalah benar dan tidak keliru.

Karena perkataan ini terjadi sebagai jawaban kepada salah satu dari

dua kalimat terhadap yang lainnya. Kata 'haa' dljadikan pengganti

'waw' yang berfungsi sebagai sumpah. Kebiasaan orang Arab

mengatakan untuk menjawab sumpah 'aallahu la'af'alanna' (sungguh

demi Allah, aku akan mengerjakan). Terkadang mereka

memanjangkan huruf 'hamzah' pada kata 'Allah', dan bisa juga

memendekkannya. Seakan-akan mereka telah menjadikan'ltaa'
sebagai pengganti bagi 'hamzah' sehingga mereka berkata 'Itaa

allah', sebab makhraj (tempat keluar bunyi) bagi keduanya sangat

berdekatan. Demikian juga yang mereka katakan tentang membacanya

dengan panjang dan pendek. Penjelasannya, sesungguhnya yang

membaca 'haa' dengan dipanjangkan seakan-akan telah menyebut dua

'hamzah',lalu salah satu dari dua 'hamzah' itu diganti dengan 'alif
karena sangat kaku diucapkan jika keduanya berdampingan. Sama

halnya mereka mengatakan 'aallaahu' yang asalnya adalah

'a'allaahu'. Adapun mereka yang membaca pendek seakan-akan ia

hanya mengucapakn satu hamzah seperti halnya ucapan 'Allah'.
Mengenai kata 'idzan', ia adalah huruf yang berfungsi sebagai

jawaban dan ta'li/ (pemberian alasan). Kedudukannya sama seperti

yang terdapat dalam sabda beliau ketika ditanya tentang jual-beli

kurma basah dan kurma kering. Beliau bersaba, 'Apakah ruthab
(kurma mentah) berkurang apabila dikeringkan?' Mereka menjawab,

'Ya!' Beliau bersabda, 'Falaa idzan' (anganlah jika demikian).
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Sekiranya beliau mengucapkan 'Falaa wctllaahi idzan' (Janganlah

demi Allah jika demikian) niscaya akan sama seperti yang terdapat di

tempat ini, yaitu lafazh"laa haa allahu idzan", dari segala segi. Akan

tetapi di tempat itu tidak membutuhkan sumpah sehingga beliau

meninggalkannya."

Dia melanjutkan, "Pengukuhan perkataan, kesesuaian, dan

kelurusannya telah memperjelas makna dasar kata tanpa butuh kepada

penakwilan yang dipaksakan dan keluar dari lingkup balaghah.

Terutama mereka yang menempuh cara lebih jauh dan lebih rusak,

yaitu menjadikan 'haa' sebagai 'tanbih ' (menarik perhatian

pendengar) dan 'dza' sebagai isyarat serta memisahkan antara

keduanya dengan perkara yang dijadikan sebagai sumpah."

Dia berkata, "Hal ini bukanlah qiyas sehingga harus berlaku

dalam segala keadaan. Tidak pula sesuatu yang fashih (baku) sehingga

dapat dijadikan landasan untuk memahami perkataan Nabi SAW, serta

tidak pula dinukil melalui riwayat yang akurat." Dia berkata, "Apa

yang tercantum dalam riwayat Al Udzari dan selainnya hanyalah

usaha perbaikan dari mereka yang terpedaya oleh nukilan dari para

pakar bahasa Arab. Akan tetapi kebenaran lebih patut untuk diikuti."

Salah seorang yang kami jumpai 
-yaitu 

Abu Ja'far Al
Gharnathi, pernah menetap di Halab- berkata di Hasyiyah (foot note)

catatannya terhadap Shahih Bukhari; Sekelompok ulama dahulu

memperpanjang kemusykilan ini hingga akhirnya mereka menjadikan
jalan keluar darinya dengan menuduh para periwayat tsiqah

melakukan perubahan lafazh. Mereka berkata, "Adapun yang benar

adalah'laa haa allaahu dza', yakni menggunakan isim isyarah (kata

penunjuk)." Dia berkata; Alangkah mengherankan sikap kaum yang

menerima keraguan terhadap riwayat-riwayat akurat dan mencarikan

tah,vil baginya. Jawaban bagi mereka bahwa 'haa allah' tidak

mengharuskan adanya 'isim isyarah' sebagaimana perkataan Ibnu

Malik. Adapun menjadikan kalimat 'laa ya'madu' (tidak sengaja)

sebagai jawaban kata'fa ardhihi' (ridhailah ia) merupakan penyebab

kesalahan. Akan tetapi ia adalah jawaban (pelengkap) bagi kata
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bersyarat yang tidak disebutkan secara tekstual namun diindikasikan
oleh lafazh 'shadaqa fa ardhihi' (dia benar maka ridhailah ia).

Seakan-akan Abu Bakar berkata, "Apabila benar bahwa dia pemilik
rampasan, beliau tidak akan sengaja (menzhalimi) singa Allah dengan

mengambil rampasan lalu memberikan haknya kepadamu." Balasan

dalam hal ini adalah tepat karena kebenaran pemyataannya menjadi

sebab untuk tidak dilakukan hal itu kepadanya. Dia menandaskan "Hal
ini cukup jelas tidak ada kesan pemaksaan." Pernyataan beliau

merupakan penyesuaian yang cukup bagus. Sedangkan yang

sebelumnya lebih rumit.

Memperkuat apa yang dia kukuhkan tentang berpegang kepada

lafazh yang tercantum dalam riwayat shahih adalah banyaknya
penggunaan kalimat ini disejumlah hadits. Diantara hadits-hadits

tersebut adalah:

Pertama, hadits Aisyah tentang kisah Barirah ketika dia
menyebutkan bahwa keluarganya mempersyaratkan wala', maka dia
berkata, "Aku menghardiknya dan berkata 'laa haa allahu idzan'
(tidak, demi Allah, jika demikian aku tidak membebaskanmu).

Kedua, hadits Julaibib, "Nabi SAW meminang seorang wanita
dari kaum Anshar kepada bapaknya, maka dia berkata, 'Tunggulah
hingga aku meminta pendapat ibunya'. Beliau berkata, 'Baiklah jika
demikian'." Dia berkata, "Orang itu pergl kepada istimya dan

menyebutkan kepadanya, maka wanita ifu berkata,'laa haa allahu
idzan' (tidak, demi Allah, bila demikian), sementara kita telah
mencegah darinya si fulan'. Riwayat ini dinyatakan shahih oleh Ibnu
Khuzaimah dari hadits Anas.

Ketiga, hadits yang diriwayatkan Imam Ahmad pada

pembahasan tentang zuhud. Dia berkata: Malik bin Dinar berkata

kepada Al Hasan, "Wahai Abu Sa'id, sekiranya engkau memakai

seperti mantelku ini." Maka dia berkata,"laa haa allahu idzan (Tidak,
demi Allah, jika demikian) aku memakai seperti mantelmu ini."
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Keempat, dalam kitab Tahdzib Al Kamal sehubngan dengan

biografi Ibnu Abi Atiq, bahwasanya beliau masuk kepada Aisyah saat

dia sakit dan berkata, "Bagaimana keadaanmu, semoga Allah

menjadikanku sebagai tebusan bagimu." Aisyah berkata, "Keadaanku

sedang tidak baik". Maka beliau bersabda, "falaa idzan (Tidaklatr, jika

demikian)." Tampaknya beliau bercanda.

Pada sejumlah hadits yang dikutip para periwayat tsiqah

ditemukan lafazh ini dalam konteks itsbat (penetapan) disertai sumpah

dan juga tidak disertai sumpah. Diantara hadits-hadits yang dimaksud

adalah:

Pertama, kisatr Julaibib yang disebutkan diatas.

Kedua, hadits Aisyah tentang kisah Shafiyah ketika beliau SAW

bersabda, "Apalcoh dia menghalangi kita." Lalu dikatakan,

"sesungguhnya dia telah thawaf setelah ifadhah." Maka beliau

bersabda, 'faltanfir idzan" (berangkatlah jika demikian). Dalam

riwayat lain,"folaa idzan" (tidaklah jika demikian).

Ketiga, hadits Amr bin Al Ash dan selairurya sehubungan

dengan pertanyaannya tentang manusia paling dicintai beliau SAW.

Maka beliau menjawab, "Aisyatl." Beliau berkata, "Maksudku bukan

wanita." Beliau bersabda, 'To abuuha idzan" (bapaknya jika

demikian).

Keempat, hadits Ibnu Abbas tentang kisatr Arab badui yang

ditimpa demam. Dia berkat4 "Batrkan demam yang tinggi terhadap

syaikh yang telah tua dan dihampiri oleh kubur." Beliau berkata,

'fana'am idzan (benarlatr jika demikian)."

Kelima, riwayat Al Fakihi dari jalur Suffan, dia berkata, 'er\ku

bertemu lithatl bin Al Farzadaq dan berkata, 'Apakah engkau

mendengar hadits ini dari bapakmu?' Dia menjawab,'Ayyi haa allahu

idzan' (sungguh demi Allah, jika demikian) aku mendengar bapakku

mengatakannya'." Lalu disebutkan kisah selengkapnya.

Keenam, riwayat Abdunazzaq dari Ibnu Juraij, dia berkata,

"Aku berkata kepada Atha', 'Bagaimana pendapatmu apabila aku
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selesai dari shalatku dan aku tidak ridha akan kesempumaannya,

apakah aku tidak mengulangi untuknya?' Beliau menjawab, 'balcta

haa allahu idzan' (Benar demi Allah, jika demikian). Adapun yang

tampak tentang makna perkataan ini setelah mantap bahwa 'idzan'

adalah huruf 'jawaban' dan 'balasan', bahwa seakan dia berkata,

'idzan wallahi aquulu laka na'am' Qika demikian, demi Allah, aku

katakan kepadamu, 'Ya'). Demikian pula pada konteks penafian,

seakan-akan seorang memberi jawaban dengan perkataannya, "idzan

wallahi laa nu'thiika" (ika demikian, demi Allah, kami tidak

memberimu), "Idzan wallahi laa asytarith" (Jlka demikian, Demi

Allah, aku tidak membuat persyaratan), dan "idzan wallahi laa albas"

(Jika demikian, demi Allah, aku tidak akan memakai). Huruf yang

berfungsi sebagai jawaban diakhirkan pada semua contoh itu.

Ibnu Juraij berkata tentang firman Allah dalam surah An-Nisaa'

ayat 53, ft;i u,rl)t ofi:r rif .:lijr 4"1'6sil gtaukah ada bagi

mereka bagian dari kerajaan [kekuasaan] ? Kendatipun ada, mereka

tidak akan memberikan sedikitpun [kebajikanJ kepada manusia),

yakni 'falaa yu'tuuna annaas idzan" (mereka tidak akan memberi

manusia, jika demikian). Beliau mejadikan 'idzan' sebagai jawaban

tentang tidak adanya bagian darinya. Padahal kata kerja dalam bentuk

yang akan datang.

Abu Musa Al Madini menyebutkan di kitab Al Mughits.tgntan

firman Allah dalam surah Al Israa' [17] ayat 76, 1! eliy, o.;i[ ] lsl3

n+ (Dan jika demikian, mereka tidak tinggal dibelakangmu

melainkan sedikit). Dia berkata, "Dikatakan bahwa idzan adalah isim

yang semakna dengan huruf-huruf nashab, dan dikatakan asalnya

adalah 'idza' yang termasuk kata keterangan waktu, hanya saja diberi

tanwin untuk membedakan. Dengan demikian, maknanya adalah; jika

mereka mengeluarkanmu dari Makkah maka saat itu mereka tidak

akan tinggal di belakangmu melainkan sebentar.

Apabila semua ini telah mantap, maka mungkin memahami

hadits-hadits ini atas dasar itu. Sehingga makna seharusnya adalah,
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"Laa wallahi hiina idzin" (Tidak, demi Allah, pada saat demikian).

Kemudian beliau bermaksud menjelaskan sebab bagi pernyataannya

seraya berkata, "Beliau tidak akan sengaja (menzhalimi).. ' hingga

akhirnya."

Hanya saja saya memperpanjang pembahasan ini, karena sejak

saya menuntut ilmu hadits, sdya telah menemukan perkataan Al

Khaththabi, "Saya tidak berani bersikap lancang mempersalahkan

riwayat-riwayat akurat, khususnya apa yang terdapat dalam Shahih

Bukhari dan shahih Muslim." Maka saya terus menerus mencari jalan

keluar darinya hingga akhirnya saya menemukan apa yang telah

disebutkan. Oleh karena itu, saya ingin menukil semuanya di tempat

ini.

'+-1 @dak sengaja...). Yakni Rasulullah SAW tidak akan

melakukan (kezhaliman) terhadap seorang yang sekan-akan dia adalah

singa dalam hal keberaniannya, berperang membela agama Allah dan

Rasul-Nya, lalu beliau mengambil haknya dan memberikannya

kepadamu tanpa keridhaan darinya. Demikian disebutkan oleh

kebanyakan periwayat, yakni dengan lafazh "memberikan kepadamu."

Namun, An-Nawwi menyebutkannya "Kami memberikan kepadamu."

'^1r'A*Ij (Memberikan rampas annya kepadamu). Maksudnya,

harta yang dirampas dari orang yang dia bunuh, hanya saja

dinisbatkan kepadanya karena itu adalah miliknya.

Catatan

Tercantum dalam hadits Anas bahwa yang mengatakan hal itu

kepada Nabi SAW adalah umar. Riwayat ini dinukil Imam Ahmad

dari jalw Hammad bin Salamah, dari Ishaq bin Abi Thalhah, dari Nabi

SAw, f |"f- o;E o:t$ of (Sesungguhnya Hawazin datang pada

perang Hunain). Lalu disebutkan kisah dan dia berkata, ht {4

Fr, :b .ilr & l' J:y,'Jtlt yi$ lt *}A C,4 P'
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'5,t, 
n+yi'.t;it\t, i"* y1'* ii'p ,'o;;i$ ?C'p n,y"i

,|lut,y:'?u;,:e|;;&ti'L\: *t q.dt F *bb'tU? G\,asu ;.i
'rl eriti rl u-'J'u,; i *'t y a' l.rp !, 1"r,,, ot?j ,9 

^^>"16 
qil:'ii

4' lA ,qgW):ri ,t !1 & h' *4 i l', :yL Jus .tJ'i- ;*
r.r .-.. .i.. .i.'* Olb |*i y "{tl .,[, (Allah menjadikan kaum musyrikin kalah,

mereka tidak ditebas dengan pedang dan tidak pula ditusuk dengan

tombak." Pada saat itu, Rasulullah SAW bersabda, "Barangsiapa

membunuh orang kofi, maka baginya rampasan yang dilucuti
darinya." Abu Thalhah pada hari itu membunuh 20 orqng pasuknn

pejalan kaki dan mengambil perlengkapan mereka. Abu Qatadah
berkata, "Sesungguhnya aku telah menebas seorang laki-laki di atas

urat bahunya dan dia memakai baju besi namun aku telah

menewaskannya." Seorang laki-laki berdiri dan berkata "Aku telah

mengambilnya maka ridhailah ia". Sementara Rasulullah SAW tidak
dimintai sesuatu melainkan diberikannya atau diam. Maka beliau pun

diam. Umar berkata, "Demi Allah, tidaklah Allah memberikan fai'
kepada singa daripada singa-singa Allah lalu beliau memberikannya

kepadamu." Nabi SAW bersabda, "Umar benar".). Sanad riwayat ini
dinukil Imam Muslim dan beliau meriwayatkan sebagian redaksinya.

Demikian juga halnya Abu Daud. Akan tetapi yang lebih kuat bahwa

yang mengatakannya adalah Abu Bakar seperti diriwayatkan Abu

Qatadah dan dialah pelaku kisah. Ia lebih akurat dalam menukil apa

yang terjadi padanya dibandingkan selainnya. Namun, kemungkinan
juga dikompromikan bahwa Umar juga telah mengucapkan perkataan

itu untuk menguatkan perkataan Abu Bakar.

O1--o (Dia benar). Yakni orang yang mengucapkan perkataan

itu.

,-hbi! (Berikan kepadanya). Perintah ini ditujukan kepada orang

yang mengaku bahwa rampasan berada padanya.
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a-'.lc,-J,;ti (Aku membeli dengannyu). Al Waqidi menyebutkan

bahwa pemilik kebun yang dibeli Abu Qatadah adalah Hathib bin
Balta'ah. Adapun harganya adalah 7 Uqiyah.

t-!j* (Kebun). Dinamakan makhraf (tempat memetik), karena

dipetik darinya buah-buahan. Adapun bila dibaca 'mikhraf artinya

alat yang digunakan untuk memetik. Pada riwayat sesudahnya

disebutkan 'khiraf , artinya kurma yang dipetik. Pemakaian kata ini
untuk kebun termasuk majaz. Seakan-akan dikatakan; Kebun kurma
yang dipetik. Al Waqidi menyebutkan bahwa kebun tersebut bemama

Al Wadyain.
.-.,
LU €. e (Pada bani Salimah). Mereka adalah marga kaum

Anshar dan kaum Abu Qatadah.

'^3U (Aku dapatkan/miliki). Atslatu kulli syai'in artinya asal

segala sesuatu. Dalam riwayat Ibnu Ishaq disebutkan,Lfii;br JG J3i

(Harta pertama yang aku jadikan uqdah [pengikat]). Asalnya dari

kata akad, karena seseorang yang memiliki sesuatu niscaya akan

mengadakan akad (ikatan) atau transaksi.

(Al-Laits berkata, "Yahya bin Sa'id menceritakan padaku").
Dia adalah Al Anshari (guru Imam Malik dalam riwayat ini).
Riwayatnya ini disebutkan dengan sanad yang maushul oleh Imam

Bukhari pada pembahasan tentang hukum dari Qutaibah dengan

ringkas, lalu dia menyebutkan, "Dari Yahya" dan tidak mengatakan

"Yahya menceritakan kepadaku." Kemudian kalimat terakhir yang

disebutkan adalah, "Abdullah berkata kepadaku: Al-Laits
menceritakan kepada kami", yakni melalui sanad yang disebutkan

sebelumnya. Abdullah yang dimaksud adalah Ibnu Shalih (uru tulis
Al-Laits). Kebanyakan riwayat mu'allaq yang dinukil Imam Bukhari

dari Al-Laits adalah yang dia terima dari Abdullah bin Shalih ini. Saya

telah memperluas pembahasan masalah ini pada Muqaddimah Fathul
Bari. Al Ismaili menukil hadits ini dengan sanad yang maushul dai
jalur Hajjaj bin Muhammad dari Al-Laits, dia berkata, "Yahya bin
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Sa'id menceritakan kepadaku" dan dia menyebutkannya secara

lengkap.

'itX (Aku merasa takut). Objek kalimat ini tidak disebutkan,

seharusnya adalah "aku khawatir binasa".
_t'!';.'f 

lXemudian dia berlutut). Demikian yang dinukil

kebanyakan periwayat. Sementara sebagian mereka menukil dengan

kata, ,Jj (Dia meninggalkanku). Dalam riwayat Al Ismaili

disebutkan, J; (Menjadi lemas) dan hal ini diperkuat kata

sesudahnya,'iiti! (D i a m e nj a d i s emp oy o n g an).

4;t.,,.-o f'4 +ihr Ji' '.ii E\, $enjata orang terbunuh yang dia

sebutkan ada paclaku). Dalam riwayat Al Kasymihani,i'is qil lfong

telah dia sebtnkan). Berdasarkan riwayat ini menjadi jelas bahwa

rampasan itu adalah senjata.

'g7i 
lUtt oibigh). Al Qabisi menukil dengan lafazhUshaibagh.

Sedangkan Abu Dzar menukil dengan lafazh Udhaiba. Ibnu At-Tin
berkata, "Beliau menyifatinya dengan kelemahan dan kerendahan. Al
Ushabagh adalah salah satu jenis burung. Atau diserupakan dengan

tumbuhan kerdil yang diberi nama Ash-Shabgha'. Apabila muncul

dari bumi, maka yang pertama menghadap ke matahari akan berwarna

pucat. Hal ini disebutkan Al Khaththabi. Atas dasar ini pula dipahami

riwayat Al Qabisi. Sementara menurut riwayat kedua maka ia adalah

bentuk tasghir dari kata adh-dhab' yang tidak sesuai qiyas. Seakan-

akan ketika dia mengagungkan Abu Qadatah bahwa dia adalah singa

(sang pemberani) maka lawannya menjadi begitu kecil dan

diserupakan dengan dhab', karena lemahnya dalam mencari mangsa

dengan segala predikat lemah yang disandangnya. Ibnu malik berkata,

udhaba'merupakan bentuk tasghir dari kata adhba' yang merupakan

kiasan bagi yang lemah.
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56. Perang Authas
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4323. Dari Abu Burdah, dari Abu Musa RA, dia berkata,
"Ketika Nabi SAW selesai dari perang Hunain, beliau mengutus Abu
Amir memimpin pasukan ke Authas. Dia bertemu Duraid bin Ash-
Shimmah. Duraid terbunuh dan Allah menjadikan para sahabatnya

menderita kekalahan." Abu Musa berkata, "Aku diufus bersama Abu
Amir. Maka Abu Amir dipanah pada lututnya. Dia dipanah oleh
Jusyami tepat pada lututnya. Aku menghampirinya dan berkata,
'Wahai paman, siapakah yang memanahmu?' Dia mengisyaratkan

untuk Abu Musa dan berkata, 'Itulah orang yang membunuhku dan

memanahku'. Aku mendatanginya dan menyrsulnya. Ketika dia
meiihatku, maka dia bebalik lari dan aku mengikutinya seraya berkata
kepadanya, 'Apakah engkau tidak malu? Tidakkah engkau mau

bertahan'. Dia menghentikan larinya. Kami pun bertanding dalam dua

pukulan dan akhirnya aku berhasil membunuhnya. Kemudian aku
berkata kepada Abu Amir, 'Allah telah mernbunuh sahabatmu'. Dia
berkata, 'Cabutlah anak panah ini'. Aku mencabutnya dan temyata
keluar air darinya. Dia berkata, 'Wahai anak saudaraku, sampaikan
salamku kepada Nabi SAW dan katakan kepada beliau, 'Mintakan
ampunan untukku'. Lalu Abu Amir menunjukku untuk memimpin
orang-orang. Dia tinggal beberapa saat, lalu meninggal. Aku pulang
dan masuk menemui Nabi SAW di rumahnya. Saat itu beliau berada

di tempat tidur yang terbuat dari anyaman pelepah pohon kurma.
Disana terdapat kasur dan anyaman kasur itu telah membekas pada

punggungnya dan kedua sisi badannya. Aku menyampaikan
kepadanya tentang kabar kami dan kabar Abu Amir serta ucapannya,

"Katakan kepadanya, 'Mintalah ampunan unfukku'." Beliau SAW
minta dibawakan air, lalu wudhu, kemudian mengangkat kedua
tangannya dan mengucapkan, 'Ya Allah, berilah ampunan kepada

Ubaid Abu Amir'. Aku melihat putih kedua ketiaknya. Kemudian
beliau mengucapkat,'Ya Allah jadikanlah dia di hari kiamat berada
di atas kebanyakan manusia ciptaan-Mu'. Aku berkata, 'Mintalah
ampunan unfukku'. Beliau mengucapkarr,'Ya Allah, ampunilah dosa

Abdullah bin Qais. Masukkanlah dia pada hari knimat ke tempat
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masuk yang mulia'." Abu Burdah berkata, "Salah satunya untuk Abu

Amir dan yang satunya untuk Abu Musa."

Keteranqan Hadits:

(Bab Perang Authas). Iyadh berkata, "Authas adalah lembah di

pemukiman Hawazin, dan tempat berlangsungnya perang Hunain'"

Apa yang dikatakannnya ini telah dijadikan pegangan oleh sebagian

penulis sejarah Nabi SAW. Namun, yang benar, lembah Authas bukan

lembah Hunain. Untuk memperjelas hal ini mari kita simak

pernyataan Ibnu Ishaq bahwa perang Hawazin terjadi di lembah

Hunain. Ketika Hawazin mengalami kekalahan maka sebagian mereka

bergerak ke Thaif, sebagian bergerak ke Bujailah, dan sebagian lagi

menuju Authas. Nabi SAW mengirim ekspedisi yang dipimpin Abu

Amir Al Asy'ari dengan sasaran mereka yang pergi ke Authas

sebagaimana yang ditunjukkan hadits di atas. sementara Nabi SAW

bergerak bersama pasukannya menuju Tha'if. Abu Llbaidah Al Bakri

berkata, '"Authas adalah lembah di negeri Hawazin. Disana mereka

berkemah bersarta bani Tsaqif, kemudian bertemu di Hunain.

lG tfi 6i (Mengrim Abu Amir). Dia adalah Ubaid bin Sulaim

bin Hadhar Al Asy'ari, paman Abu Musa. Tapi menurut Ibnu Ishaq,

dia adalah anak paman Abu Musa. Namun, pendapat pertama lebih

mas5firur.

t n-t'. '-:'r-J;i,H .iAst'-#.*ti { {Oio bertemu Duraid bin Ash-

Shimmah lalu Duraid terbunuh\. Adapun Ash-Shimmah adalah Ibnu

Bakr bin Alqarnah --dikatakan juga Ibnu Al Harits bin Bakr bin

Alqamah- Al Jusyami, dari bani Jusym bin Muawiyah bin Bakr bin

Hawazin. Ash-shimmah adalah gelar untuk bapaknya yang bernama

Al Harits.

Para ulama berbeda pendapat tentang orang yang membunuh

Duraid. Menurut Muhammad bin Ishaq, pembunuhnya adalatr Rabi'ah

bin Rufai' bin $rahban bin Tsa'labah bin Rabi'atr As-Sulami. Dia
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biasa disebut Ibnu Adz-Dza'inah dan biasa pula disebut Ibnu Ad-
Daghinah. Ad-Daghinah adalah nama ibunya. Ibnu Hisyam berkata,
"Dikatakan, narnanya adalah Abdullah bin Qubai' bin Uhban." Lalu
dia menuturkan nasabnya secara lengkap. Ada juga yang mengatakan

bahwa dia adalah Ibnu Ad-Daghinah. Namun, bukan Ibnu Ad-
Daghinah yang disebutkan pada kisah Abu Bakar ketika hijrah.

Al Bazzar meriwayatkan dalam Musnad Anas dengan sanad
yang hasan, keterangan yang mengindikasikan batrwa yang
membunuh Duraid bin Ash-Shimmah adalah Az-Zubair bin Al
Awwam, rrlTzyi jb ?i* etlAt'$.:i-ji )ut,of -;r;i, e:dt.t

er5 t'ri3 i ;35b-',t16.bdo-rl :jui ;i:*; ,d;i,;, ,Jd ,V
,irr'* y9, f rj,$ ,,),i,b ,sfti- er>i a:l,i it, j * o.t, ,Jw ,u.s

j.1t c;ia,i6.ru '6,k q &ft 8,u;3 ,l'F G j1r os i,iut
'4 ,!# e':;;;d',,er* W; ,dlea r4 :r* ite ,,Sut pt,;

+''--.i-'d.'riiJz,ialJarJ, .r.ij3 it 6eti*o knum musyrikin mengalami

t"totrlron maka Ouroii bin Ash-Shimmah bergerak bersama 600
personil pasukan ke atas bukit kecil- Lalu mereka melihat sekelompok
pasukan. Dia berkata, 'Biarlcanlah mereka untukku'. Mereka pun
membiarknn pasuknn itu untulorya. Dia berkata, 'Ini adalah suku

Qudha'ah dan tidak mengapa atas kalian'. Kemudian mereka melihat
pasukan seperti itu dan dia berknta; Ini adalah sulaim. setelah itu
mereka melihat seorang penunggang lada sendirian. Dia berkata,
'Biarknn dia untukJu'. Mereka berkata, 'Dia memakai sorban
berwarna hitam'. Dia berkata, 'Ini adalah Az-Zubair bin Al Awwam,
dialalt pembunuh knlian dan yang mengeluarknn knlian dari tempat
kalian ini'. Az-Zubair menoleh dan melihat mereka, lalu berkata,
'Untuk apa mereka di tempat ini?' Mako dia pun menghampiri
mereka dan diilani sekelompok sahabatnya. Lalu Az-Zubair dan
sahabat-sahabatnya membunuh 300 orang dari mereka. Kemudian
dia memenggal kepala Duraid dan meletakkan dihadapannya).
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Mungkin Ibnu Ad-Daghinah berada diantara kelompok Az-

Zubair, lalu dia yang membunuh Duraid, tetapi pembunuhan ini

dinisbatkan kepada Az-Zubair dalam konteks majaz. Adapun Duraid

termasuk para penyair tersohor pada masa jahiliyah. Dikatakan, ketika

terbunuh dia berusia 120 tahun, dan menurut versi lain 160 tahun.

- i. . t 4"

lG *ri * ,4t :;i -;r1 Jt, (Abu Musa berlcata: Beliau

mengutusku bersama Abu Amir). Maksudnya, Nabi SAW mengutusku

dalam pasukan Abu Amir menuju mereka yang berlindung di Authas.

Ibnu Ishaq berkata, "Nabi SAW mengirim Abu Amir Al Asy'ari

mengikuti mereka yang begerak ke Authas. Lalu mereka berhasil

menSrusul sisa-sisa pasukan tersebut dan terjadilah peperangan."

",* .63 ,f') e * s el (Abu Amir clipanah pada lututnya.

Dia dipanah oleh Jusyami). Maksudnya, seorang laki-laki dari bani

Jusyam. Kemudian terjadi perbedaan tentang nama laki-laki dari

Jusyam ini. Ibnu Ishaq berkata, "Mereka mengklaim bahwa Salim bin

Duraid bin Ash-Shimmah adalah orang yang memanah Abu Amir dan

mengenai lututnya hingga membawa kematiannya. Setelah itu
bendera diambil alih oleh Abu Musa A1 Asy'ari, dan dia memerangi

mereka hingga Allah memberikan kemenangan."

Ibnu Hisyam berkata: Orang yang aku percaya menceritkan

kepadaku bahwa yang memanah Abu Amir adalah dua saudara dari

bani Jusyam, dan keduanya adalah Aufa dan Al Alla' (keduanya

adalah putra Al Harits). Dalam salah satu naskah disebutkan Wafi

sebagai ganti Aufa. Salah seorang dari keduanya memanah tepat di

lutut Abu Amir. Lalu keduanya dibunuh oleh Abu Musa Al Asy'ari.

Dalam riwayat Ibnu A'idz dan Ath-Thabarani dalam kit:;b Al
Ausath disebutkan melalui jalur Iain dari Abu Musa Al Asy'ari dengan

sanad yang hasan, * A' ,p i' .lr-l ,*i. ;P ii-'"{ Fr irr i;i ri,i

4lcjui ,-r,6 6i i-.,i fir Sai !; t?t"U;z'\i yb 6.i v.rhlr ;p ,P Pi
,, a , ,.

rry-JJt b.r;i:t i*ii lXetiko Allah mengalahkan kaum musyrikin pada

perang Hunain, Rasulullah SAW mengirim pasukan berlatda yang
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dipimpin Abu Amir Al Asy'ari untuk mengejar sisa-sisa pasukan

ruusuh. Saat itu aku ikut bersamanya. Maka lbnu Duraid membunuh

Abu Amir. Aku pun menghampirinya dan membunuhnya, lalu
mengambil bendera). Hal ini memperkuat apa yang disebutkan Ibnu

Ishaq.

Ibnu Ishaq menyebutkan juga dalam kitab Al Maghazi bahwa

Abu Amir bertemu pada peristiwa Authas dengan sepuluh bersaudara

dari kaum musyrikin. Dia pun membunuh mereka satu persatu hingga

tertinggal orang kesepuluh. Abu Amir menyerangnya sambil

mengajaknya kepada Islam dan berkata, 'Ya Allah saksikanlah

atasnya." Laki-laki itu berkata,'Ya Allah jangan saksikan atasku."

Abu Amir menahan serangannya karena mengira orang itu telah

masuk Islam. Maka orang kesepuluh inilah yang membunuhnya.

Kemudian dia masuk Islam dan memperbaiki keislamannya. Maka

Nabi SAW menamainya syahid Abu Amir.

Keterangan ini menyelisihi apa yang terdapat dalam kitab Ash-

Shahih bahwa Abu Musa telah membunuh pembunuh Abu Amir. Apa
yang terdapt dalam kitab Ash-Shahih leblh patut diterima. Barangkali

apa yang disebutkan Ibnu Ishaq dalah orang yang turut serta dalam

pembunuhan Abu Amir.

it*lt * t;s lXeluar air darinya). Maksudny4 keluar dari tempat

anak panah itu.

nli;.r U- iSG lOia berknta, "Wahai putra saudaraku'). Hal ini

menolak perkataan Ibnu Ishaq bahwa Abu Amir adalah anak paman

Abu Musa. Ada kemungkinan -jika pemyataannya akurat- Abu
Amir berkata demikian karena usianya yang lebih muda dibanding
Abu Musa.

Fj f Xr' ,p ,;, e *n ii{j (Atat putang dan masuk

kepada Nabi SAW). Dalam riwayat Ibnu A'idz disebutkan, ;I'sili' n '' ! ' "' 6i [ 'i6 "rrilr -* nurrrl, &r *v it J?: (KetikaYv ri rP,gY
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Rasulullah SAW melihat bendera berada padaku, maka beliau
bersabda, 'Wahai Abu Musa, apakah Abu Amir terbunuh?"'

,y; /* ,P (Oi atas tempat tidur yang terbuat dari pelepah

pohon latrma). Yakni tali pengikat yang biasa digunakan mengikat
tawanan-

';rlfi {Oo" padanya terdapat kasur).Ibnu At-Tin berkata,

"Syaikh Abu Al Hasan mengingkari dan berkata: Kalimat yang benar
adalah 'tidak ada padanya kasur'.' Menurutnya, kata 'tidak ada'
terhapus dari kalimat. Namun, ini adalah pengingkaran yang sangat
mengherankan. Tidak ada keharusan ketika beliau SAW berbaring
tanpa menggunakan kasur -seperti pada hadits Umar- berarti selalu
tidak ada kasur di tempat tidurnya."

d:$-tri"C ,A,e ,ti tb,6 (Beliau minta dibawakan air lalu

berwudhu dan kemuaion *"ngrngkat kedua tangannya). Hal ini
menunjukkan disukainya bersuci ketika akan berdoa dan mengangkat
tangan saat berdoa, berbeda dengan yang mengkhususkan perbuatan
ini saat rnohon hujan. Penjelasan tentang riwayat-riwayat yang
bekenaan dengan masalah ini akan disebutkan pada pembahasan
tentang doa-doa.

'ry ,t f Oi (Diatas kebanyakan ciptaan-Mu). Maksudnya,

dalam hal martabat. Dalam riwayat Ibnu A'idz disebutkan, 'i-F.\i 
e

!?, e;-{Diatas sebagian besar manusia pada hari kiamat).

i;; i: )e (Abu Burdah berkata). Bagian ini dinukil dengan

sanad yang maushul melalui jalur diawal hadits.

57. Perang Tha'if di Bulan Syawal Tahun ke-8 H

!.,o-t to . ,P a tg-Y
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Hal ini dikatakan Musa bin Uqbah.

r :. ',. . .-o. t . , '.1. yt .tl o. 
"1. 

a o , 42 c 'J*, k;.e $tl 6.b) a*L, ll k l a,f a^l- .,{l rr. ?4) oe

,rj i l' 11 i;'4lH qy: *'' *?,r S;',tr
r,)? 4U t*a $-r',-n.tb)t f); iu' fu! 

'oy qirl l' + t- ,'Si

px-''t',:&':f iu' 
';*'r;tt 

sG', ;:,biY', ir\,Fqy
o 

'' 
L ti o,t t o.',.-i ,*5r,g; ;.t Ju)& iti| 'r<\L,.v?

j z ) z rz '. - t G .1a,'fi*;'):'>r;'tr:4 (fu f iLl $6L t to / .1'.-
:-g >.-e tj-t>

.J,:"';.itLJl
,z

4324. Dari Zainab binti Abu Salamah, dari ibunya Ummu
Salamah RA, "Nabi SAW masuk menemuiku dan disampingku ada

seorang waria. Aku mendengamya berkata kepada Abdullah bin
Umayyah, 'Wahai Abdullah, bagaimana pendapatrnu jika Allah
membebaskan Thaif besok untukmu, hendaklah engkau mendapatkan

putri Ghailan, sesungguhnya dia menghadap dengan empat dan

membelakang dengan delapanl." Nabi SAW bersabda, "Janganlah

mereka itu masukkepada kalian".

Ibnu Uyainah berkata: Ibnu Jurarj berkata, "Orang waria itu
adalah Hit).

Mahmud menceritakan kepada kami, Abu Usamah menceritakan

kepada kami, dari Hisyam, dengan redaksi seperti diatas disertai

tarnbatran, "Dan saat itu beliau sedang mengepung Thaif."

t Maksudnya, lipatan perutnya ada 4, karena gemuknya. Setiap lipatan memiliki 2
sisi, jika dilihat dari belakang sisi lipatan tersebut menjadi 8 -ed
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Keterangan Hadits:

(Bab perang Tha'fl. Tha'if adalah negeri besar yang masyhur

dan memiliki banyak anggur dan kurma. Letaknya sekitar 3 atau 2

marhalah dari Makkah ke arah timur. Dikatakan; Asalnya bahwa

Jibril AS mencabut taman yang menjadi milik kaum Ash-Sharim, lalu

Jibril membawanya ke Makkah'dan berkeliling (thawaf) di Kabah,

setelah itu Jibril menurunkannya di suatu tempat, lalu tempat itu

dinamakan Tha'if (yang dibawa berkeliling). Awalnya adalah wilayah

pinggiran Shan'a' yang bernama Wajj. Ia diberi nama dengan nama

seorang laki-laki, yaitu Ibnu Abdul Jin. Dia adalah orang pertama

yang menetap di sana. Nabi SAW bergerak menuju Tha'if setelah

kembali dari Hunain dan menahan harta rampasan di Ji'ranah.

Adapun Malik bin Auf An-Nadhari adalah pemimpin suku

Harvazin. Ketika mengalami kekalahan di Hunain, dia masuk ke

Tha'if, dan di sana dia memiliki benteng di Liyah, satu tempat yang

terletak sekitar beberapa mil dari Tha'if. Nabi SAW melewatinya saat

menuju Tha'if, lalu beliau memerintahkan untuk menghancurkannya.

(Pada bulan Syawal tahun ke-8 H. Hal ini dikataknn oleh Musa

bin Uqbah). Aku berkata, demikian yang dia sebutkan. Ia adalah

perkataan mayoritas penulis sejarah peperangan Nabi SAW. Pendapat

lain mengatakan batrwa Nabi SAW sampai kepadanya pada awal

bulan Dzulqa'dah.

Kemudian Imam Bukhari menyebutkan beberapa hadits:

Pertama, hadits Ummu Salamah dan Hisyam (Ibnu Urwah).

Dalam sanad ini terdapat perkara yang cukup menarik, dimana

seorang laki-laki menukil dari bapaknya (dan keduanya termasuk

tabi'in), serta seorang perempuan menukil dari ibunya (dan keduanya

tergolong sahabat wanita).

U;L-i.lr iS -:i; ilr e ol,i;irl @agaimana pendapatmu jika Atlah

membebasknn Tha'rf untukmu). Hadits ini akan dijelaskan pada

pembahasan tent4ng nikah. Maksud pencantumannya di tempat ini
adalah penyebutan tentang pengepungan Tha'if. Oleh karena itu, dia
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menyebutkan jalur lain sesudahnya, dia berkata kepadanya, ,.93'i:J

!i-..;sUr {Saat itu beliau sedang mengepung Tha{).

Abdullah bin Abi Umayyah adalah saudara laki-laki Ummu
Salamah (periwayat hadits ini). Masuk Islamnya bersamaan dengan
Abu Sufyan bin Al Harits yang telah disebutkan pada pembebasan

kota Makkah. Abdullah meninggal dalam keadaan syahid ketika
berada di Tha'if karena terkena anak panah dan membawa
kematiannya.

Redaksi pada riwayat pertama, "Ibnu Uyainah berkata, 'Ibnu
Juraij berkata'," dinukil dengan sanad yang maushul melalui jalur
yang pertama.

Nama orang waria itu adalah Hit. Sebagian membacanya Hait.
Adapun Ibnu Dastuwaih membacanya 'Hanb', dan dia mengklaim
bahwa versi pertama tidak benar. Dia berkata, "Al Hanb adalah yang
dungu." Perbedaan pendapat tentang masalah apakah waria tersebut
hanya satu orang atau kelompok, akan dibahas pada pembahasan
tentang nikah. Demikian juga tentang pendapat rnengenai nama
wanita itu. Namun, pendapat paling masyhur mengatakan namanya
adalah Badiyah.

;G r-1i 
'i6 

';L;.1' l" c &\t ,At ,/6, d *
c'y,ji t* r-eL'fi'*'e".rat *i y iu' .,t- xr Jy,
i; J ;')eir;l," vr;,; $sr'# #,\tiu d1 ,4G
o"+u ri1,i,Sw ,L,r'&cC cfi-(i ,)g, S; tr.jlr i,lta ,lSk

J.-',r,*; * \t * U,'l,l^i |#ii,i,r,t: r! fre

.k ;rtle:,$:L ,:q"Ar j6 :j6 ,#,;TLr4,
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4325. Dari Abu Al Abbas (sang penya'ir yang buta), dari
Abdullah bin Umar, diaberkata" "Ketika Rasulullah SAW mengepung
Tha'if, maka beliau tidak mendapatkan sesuatu dari mereka. Beliau
bersabda, 'Sungguh kita alcan pulang, insya Allah'. Hal itu terasa berat
bagi mereka dan me,reka berkata, 'Kita pergi dan tidak
menaklukannya?' Beliau , 'Kita kembali'. Beliau
bersabda" 'Berangkatlah besok untuk berperang'. Paginya mereka
berangkat dan menderita tuka-luka Beliau bersabda, 'sungguh kita
akan pulang besolc, insya Allah'- Maka hal itu menyenangkan mereka.

Nabi SAW pun tertawa" Suatu kali Sutfan mengatakan "Beliau SAW
tersen1rum."

Dia berkat4 Al Humaidi berkata: Suftan menceritakan kepada

kami dengan lafazh'mengabarkan' seluruhnya."

Keterangan Hadits:

Kedua, hadits AMulIah bin Umar tentang pengepungan Tha'if.
Imam Bukhari meriwa5atkan hadits ini dari Ali bin Abdullah, dari
Suffan, dari Amr, dari Abu Al Abbas (sang penya'ir buta). Sufyan
yang dimaksud adalah Ibnu Uyainah. Sedangkan Amr adalah Ibnu
Dinar. Adapun nama Abu Al Abbas (sang penya'ir buta) telah
disebutkan pada pernbehasrn tentang qiyamul-lail (shalat malam).

Dalam riwayat Al Kaqmihani disebutkan, "Abdullah bin Amr."
Demikian dinukil dalem riwayat An-Nasafi dan Al Ashili. Ketika
dibacakan kepada Ibnu Zaid Al Marqrazi dengan lafazh "Amr" maka
dia menolaknya dan meralatnya menjadi "IJmar". Ad-Daruquthni
menyebutkan perselisihm mengenai hal ini seraya berkata, "Adapun
yang benar adalah Abdullah bin Umar bin Khaththab. Versi pertama
adalah yang benar dalam riwayat Ali bin Al Madini. Begitu juga Al
Humaidi dan selain kduanya diantara para pakar hadits murid-murid
Ibnu Uyainah. Demikian dinukil Ath-Thabarani dari riwayat Ibrahim
bin Yasar sebagai mtdd Ibnu Uyainatr yang paling dekat. Adapun
mereka yang menukil hadits dari Ibnu Uyainatr "Abdullah bin Umar",
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merekalah yang lebih akhir rnendengar riwayat dari Ibnu uyainah,
seperti disinyalir oleh Al Hakim.

Al Humaidi menjelaskan permasalahan ini secara detil. Dia
berkata dalam Musnadnya ketika mengutip hadits ini dari Sufyan,
"Abdullah bin Umar bin Khaththab". AI Baihaqi meriwayatkan dalam
kitab Ad-Dala'il dari jalur utsman Ad-Darimi, dari Ali bin Al Madini,
dia berkata, "Sufyan menceritakarm5ra berulang kali dan mengatakan
'Abdullah bin Umar bin Khaththab'- Dia tidak mengatakan 'Abdullah
bin Amrbin Ash'."

Ibnu Abi Syaibatr meriwayatkan dari Ibnu Uyainah dengan
lafazh "Abdullah bin uma/'. Demikian juga dinukil darinya oleh
Imam Muslim. Al Ismaili meriwayatkan dari jalur lain disertai
tambahan, "Abu Bakar berkata: Aku mendengar Ibnu Uyainah
dikesempatan lain menceritakan dari Ibnu umar." Al Mufadhdhal Al
Alla'i berkata: Diriwayatkan dari yatrya bin Ma,in, ..Abu Al Abbas,
dari Abdullah bin Amr dan AMullah bin umar tentang Tha'if, tetapi
yang benar adalah Ibnu Ilmar."

;'-'*'F- C',a,Ltt'{;, yir,,",; *,,5r:, ?6 il (Ketika

Rasulullah sAW mengepung Tha'if dan tidak mendapatkan sesuatu
dari mereka). Dalam riwayat mursal Ibnu Az-Zubair yang dikutip
Ibnu Abi Syaibah, dia berkata, jri ;;;ri.lr 'it;, -Jc int .,t.a d,jA il
u{ fr }-iiri :&ti ,'a4!blrtt 7td,iiti* ,x;t in, j?j 6- :ii.rr...,i

(Ketika Nabi sAl{ mengewng Tha'd, para shahabatnya berkata,
'wahai Rasulullah, anak panah bani Tsaqif telah membakar kita,
maka mohonlah kepada Allah kecelakaan bagi mereka'. Maka beliau
SAW berdoa, 'Ya Allah berilah peunjuk kepada bani Tsaqif).

Para pengamat peperangan Nabi SAW mengatakan; Ketika Nabi
SAW mendapat kesulitan menaklukkan benteng, yang para
penghuninya telah menyiapkan kebutuhan untuk setahun, lalu mereka
melempari kaum muslimin dengan besi-besi p&N, dan mereka juga
menghujani dengan anak panah sehingga menimbulkan banyak
korban, maka Nabi sAW merninta pendapat Naufal bin Muawiyah
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Ad-Dili. Dia berkata, "Mereka adalah musang dalam lobang. Jika

engkau berdiri di atasnya maka ia menggigitmu, tetapi bila engkau

meninggalkannya niscaya tidak mendatangkan mudharat bagimu.

Maka Nabi SAW meninggalkan mereka."

Anas menyebutkan dalam haditsnya yang dikutip Imam Muslim

bahwa lama pengepungan adalah 40 hari. Namun, para pengamat

peperangan Nabi SAW berbeda pendapat. Sebagian mengatakan 20

hari, belasan hari, 18 hari, dan 15 hari.

o4A eygungguh kita akan pulang). Yakni kembali ke Madinah.

'# JS (Maka terasa berat bagi mereka). Penyebabnya

dijelaskan oleh kalim at, t'a-LJk \'+'U (Kita pergi dan tidak

menaklukannya?" Ringkasnya, ketika Nabi SAW mengabarkan

kepada mereka rencana untuk pulang sebelum menaklukkan benteng

itu, maka mereka tidak menyukainya. Melihat kondisi ini, Nabi SAW

memerintahkan mereka agar berperang, tetapi benteng tidak dapat

ditaklukkan, bahkan mereka menderita luka-luka. Sebab mereka

dihujani anak panah dari atas tembok benteng, sementara anak panah

mereka tidak sampai ke atas tembok. Akhirnya, mereka menganggap

bahwa menarik diri merupakan langkah yang tepat. Maka ketika Nabi

SAW mengulangi tawarannya mereka pun menyetujuinya. Oleh

karena itu dikatakan, "Beliau SAW tertawa". Adapun kalimat "Pada

kesempatan lain Suffan berkata, 'Beliau SAW tersenlrum"', hanyalah

kebimbangan dari sebagian periwayat.

* 'Ar l(il, 6:b ,aFr|G 6lt Humaidi berkata, "sufyan

menceritakan kepada kami dengan redal<si 'mengabarkan'

seluruhnya.'). Maksudnya, Al Humaidi meriwayatkan hadits ini tanpa

menyertakan kata 'dari', bahkan dia menyebutkan 'mengabarkan pada

kami' pada semua tahapan sanad-nya. Hal serupa tercantum juga

dalam riwayat Al Kasymihani. Sementara Abu Nu'aim menukil dalam

kitab Al Mustakraj dan Ad-Dala'il daijalur Bisyr bin Musa, dari Al

Humaidi, "Suffan menceritakan pada kami, Amr menceritakan pada
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kami, Aku mendengar Abu AI Abbas Al A'ma berkata: Aku
mendngar Abdulah bin Umar berkata..." lalu dia menyebutkan
redaksi hadits.

;-1 J'ji ;j- frL'LiJ* ,;rtt ot,:L ni'e- ,Ju f,G *
,-.f.=Jljl;*--r; okrrK 6, -:t|8 efrr€,
?ur )-; 4, V 'vra 

,p" ,,)3\t * 4t jt;u ,"(l
.,t; *U, *;, yj * a,s\t';,J;. *j ^tL
ot-:rL o ,ri "ri qtat ,sj * fG * 7z (ti:, ,;t^u lvi

'JG *;f h, & Ct *;k*rr1tz'.-:;:Js;s+tr
t1lt ,'S-;i ,JG e.?# ll;u','!+ y're ,'.)t |t'G
"',Jt iy,:iivr iii,i,t E g.tr,;, u J")G,aLi

.;'ar7**ryry *1 *i,, j;
4326-4327. Dari Ashim, dia berkata: Aku mendengar Abu

utsman berkata: Aku mendengar Sa'ad -Dia orang pertama merempar
anak panah di jalan Allah- dan Abu Bakrah menaiki tembok bentang
Tha'if bersama beberapa orang, lalu datang kepada Nabi SAW,
keduanya berkata, 'I(ami mendengar Nabi SAW bersabda,
'Barangsiapa menisbotkan diri kepada selain bapaknya dan dia
mengetahuinya maka surga haram baginya'."

Hisyam berkata: Ma'mar mengabarkan kepada kami, dari
Ashim, dari Abu Al Aliyah -atau Abu Utsman An-Nahdi- berkata,
"Aku mendengar Sa'ad dan Abu Bakrah meriwayatkan dari Nabi
SAW." Ashim berkat4 '1{ku berkata, 'sunggah telatr bersaksi
disisimu dua lakiJaki dan cukuplah bagimu keduanya'." Dia berkata,
"Tentu, salah satunya adalah orang pertama yang memanah di jalan
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Allah, dan satunya lagi turun kepada Nabi SAW sebagai orang kedua

puluh tiga dari dua puluh tiga orang yang turun kepada Nabi SAW
dari Tha'if."

Keteranqan Hadits

Kaiga, hadits Sa'ad bin Abi Waqqash dan Abu Bakrah. Imam
Bukhari meriwayatkan hadits ini dari Muhammad bin Basysyar, dari

Ghundar, dari Syu'bah, dari Ashim, dari Abu Utsman. Ashim yang

dimaksud adalah Ibnu Sulaiman, sedangkan Abu Utsman adalah An-
Nahdi. Penjelasan matan hadits ini akan dikemukakan pada

pembahasan tentang warisan.

Maksud pencantumannya di tempat ini terdapat pada penyebutan

Abu Bakrah yang bernama Nafi' bin Al Harits dan menjadi mantan

budak bagi Kaldah Ats-Tsaqafi. Dia turun dari benteng Tha'if dipagi

hari {bukrah) sehingga diberi nama panggilan Abu Bakrah.

Keterangan ini dinukil Ath-Thabarani dengan sanad yang bisa

diterima dari hadits Abu Bakrah. Diantara mereka yang turun bersama

Abu Bakrah dari benteng Tha'if dan tergolong budak 
-seperti 

dinukil
para penulis kitab Al Maghazi- adalah; A1 Munba'its (budak milik
Utsman bin Amir bin Mu'attib), Mazruq, Azraq (suami Sumayyah
yang merupakan ibunya Ziyad bin tlbaid yang kemudian dikenal
dengan sebutan Ziyad Ibnu Abihi, yakni Ziyad putra bapaknya), Al
Azraq Abu Uqbah (budak milik Kaldah Ats-Tsaqafi, kemudian ia
bersekutu dengan bani Umayyah, karena Nabi SAW menyerahkannya

kepada Khalid bin Sa'id bin Al Ash untuk diajari tentang Islam),
Wardan (budak milik Abdullah bin Rabi'ah), Yahnas An-Nabbal
(budak milik Ibnu Malik Ats-Tsaqafi), Ibrahim bin Jabir (budak milik
Kharsyah Ats-Tsaqafi), Basysyar (budak milik Utsman bin Abdullah),
Nafi' (mantan budak Al Harits bin Kaldah), Nafi' (mantan budak

Ghailan bin Salamah Ats-Tsaqafi). Dikatakan juga bahwa Ziyad Ibnu
Sumayyah ikut bersama mereka, tetapi yang benar dia tidak keluar
karena usianya yang masih sangat kecil. Adapun nama-nama yang

lainnya belum saya ketahui.
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j'# (Menaiki). Yakni naik

menyelisihi kata'tadolla' (turun).

bawah ke atas, kemudian turun.

keatasnya. Pemyataan ini tidak

Karena awalnya dia naik dari

Shan'ani. iaya tidak menemukan riwayat dengan sanad yang maushul

yang sampai kepadanya. Abdurrazzaq meriwayatkan dari Ma'mar,
tetapi hanya dari jalur Abu Utsman, dari Abu Bakah, tanpa ada unsur

keraguan.

Maksud Imam Bukhari menyebutkan hadits ini adalah

menjelaskan jumlah yang masih samar pada riwayat pertama. Karena

dalam riwayat itu hanya disebutkan , /Ji rJ t',!l' f e tiF (Ota

menaiki tembok benteng Tha'if bersama beberapa orang). Sementara

dalam riwayat ini disebutkan, Z:*U,$'{-|}O n' t*'4, Jl Jf
ffo' |G-Pt (sebagai oronf n"Oua puluh tiga dari dua puluh tiga

orang yang turun kepada Nabi SAW dari Tho'rfl.

Di sini terdapat bantahan bagi mereka yang mengatakan bahwa

Abu Bakrah tidak turun dari tembok benteng Tha'if. Penyataan

demikian dikemukkan Musa bin Uqbah dalam kitab Al Maghazi

karyanya, dan diikuti Al Hakim. Lalu sebagian ulama menggabungkan

kedua pendapat tadi bahwa pada awalnya Abu Bakrah turun sendirian,

kemudian disusul oleh yang lainnya. Cara penggabungan ini memang

cukup bagus. Ibnu Abi Syaibah dan Ahmad meriwayatkan dari hadits

Ibnu Abbas, dia berkata, ';,, ,F OtAt ?i t, f &t ,)b lt J?|',*i
,f ):it F: gier (Rasulullah SAW memerdekakan pada perang

Tho'dsemua budak-budak kaum musyrikin yang keluar menemuinya).

Riwayat ini dikutip Ibnu Sa'ad dengan sanad yang mursal melalui
jalur lain.
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\t-* 4t:* ilu*;ir qr;; gitr;; ej;
;t-; tJ* *, -^i-ilt) aEJ; arsA;. J:e *':- *') ^)L

Jt a r,tU'r6 d.'4
.O..

zl

dvd-

"^n.t)" L Q'>\$G ,k\,Vi'oi .Ltt ,tr, aa:t-,
4328. Dari Abu Burdah, dari Abu Musa RA, dia berkata, "Aku

berada disisi Nabi SAW 
-beliau 

turun di Ji'ranah antara Makkah

dan Madinah- bersama Bilal. Lalu seorang Arab badui datang

kepada Nabi SAW dan berkata, 'Tidakkah engkau menunaikan

untukku apa yang engkau janjikan kepadaku?' Beliau bersabda

kepadanya, 'Bergembiralah'. Laki-laki itu berkata, 'Engkau telah

sangat banyak mengatakan kepadaku 'bergembiralah'. Beliau

menghadap kepada Abu Musa dan Bilal seperti orang marah dan

bersabda, 'Dia menolak berita gembira, maka terimalah oleh kalian

berdua'. Keduanya berkata, 'Kami telah menerimanya'. Kemudian

beliau minta dibawakan bejana berisi air, lalu mencuci kedua kaki dan

wajahnya pada bejana itu, kemudian menyemprotkan air dari

mulutnya ke dalam bejana, kemudian bersabda, 'Minumlah darinya

dan sapulran ke wajah serta leher kalian berdua dan bergembiralah'.

Keduanya mengambil bejana dan melakukan halnya. Ummu Salamah

berseru dari balik tirai, 'Hendaklah kalian menyisakan untuk ibu

kalian berdua'. Maka keduanya menyisakan sebagian air tersebut."

, c, .ti :Jw'ort;f *r y?rt ;* n1r
o o/-

,&l)
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Keterangan Hadits:

Keempat, hadits Abu Musa tentang pembagian rampasan per:mg
Hunain di Ji'ranah.

Ji'ranah terkadang dibaca Ji'irranah. Tempat ini terletak antara
Tha'if dan Makkah, tetapi lebih dekat ke Makkah. Demikian menurut
Iyadh. Menurut Al Fakihi, "Jarak antara Ji'ranah dan Makkah hanya
satu barid." Sementara Al Baji berkata, "sejauh 18 mil." Ad-Dawudi
mengingkari perkataan pensyarah bahwa Ji'ranah terletak antara
Makkah dan Madinah. Menurutnya, ia terletak antara Makkah dan
Tha'if. Demikian ditegaskan An-Nawawi bahwa Ji'ranah terletak
antara Tha'if dan Makkah.

"grr?t (Arab badui). Aku belum menemukan keterangan tentang

namanya.

,€t*i 6 d. ry li gtaa*mh engkau menunaikan untukku apa

yang engkau janjikan kepadaku). Mungkin janji yang dimaksud
khusus baginya, dan mungkin juga bersifat umum. Adapun
permintaannya adalah segera memberikan harta rampasan perang
yang menjadi bagiannya. Sebab Nabi sAw memerintahkan
mengumpulkan harta rurmpasan perang Hunain di Ji'ranah, lalu beliau
berangkat bersama para sahabatnya menuju Tha'if. Ketika kembali,
beliau membagikan rampasan perang di Ji'ranah. oleh karena itu,
sebagian mereka yang baru masuk Islam merasa kurang senang
dengan diakhirkannya pembagian ini, dan mereka menuntut segera
dibagikan.

'#1 (Bergembiralah). Mungkin karena dekafirya masa

pembagian harta rampasan, atau karena patrala besar dengan sebab
bersabar.

'aL- 
iiulr-i ()mmu saramah berseru). Dia adalatr ist,i Nabi

SAW, salah seorang ummul mukminin. Oleh karena itu, dia
mengatakan, "[Jnfuk ibu kalian."
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'*\b'a rr 4')At6 (Keduanya menyisakan sebagian darinya).

Dalam hadits ini terdapat keutamaan bagi Abu Amir, Abu Musa,

Bilal, dan Ummu Salamah.

d l:* ok Jx-Li;pi'ai * ,rr-- ;. atri€ oi ,ta; y
*"4,J" .* Ji r *rf h' & i' Jy,,s,i
c " ' ' ' t" "yf i'-.,:; ^lLj- tr:})t, *, ^:v itr ,*tYau\c'*\t

!ti;',tc-:Jua *r"#'"& ^)?io.,?iii- \1 -ir*i
',LrGr+,r,'#"fr 

f. q.:/?"i,f; q,si 6
,bljtsr;,Li, b\G,Jx_;# .JG ai,4 Jx_ JL;(, !J'. : JLt -- -5---'-

j-i:Ju' eG? i,or'$f 4 r,jt';Lt *, y\t
i--u.ir ii :Jt;' ,q €il ,tr'Sr',-Jrt;,rnT ;;Jt rrt strU qrt
'oi,:# 

€ &t'i ,Viu -"!it C7, ,fi;tx';;tt *elt
.U?€'e*

4229. Dari Atha', Shafrvan bin Ya'la bin Umayyah
mengabarkan kepadanya, sesungguhnya Ya'Ia berkata" "Alangkah

{bahagianya) sekiranya aku sernpat melihat Rasulullatr SAW
menerima *ahyu." Dia berkata, "Ketika Nabi SAW berada di Ji'ranah

-{an beliau mengelrakau kain yang telatr ditutupkan padanya, dan

disana terdapat beberrya orang sahabatnya-- tiba-tiba datang seorang

Arab badui memakai jubah yang diolesi minyak wangr. Dia berkata,
'Wahai Rasulullah, bagaimana pendapaeu tentang seorang laki-laki
yang ihram untuk umrah sedang dia memakai jubah yang telah diolesi
minyak wangi?' Umar mengiqaratkan dengan tangannya kepada

Ya'la agar datang Ya'Ia datang dan rnernasukkan ke,palanya. Ternyata
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Nabi SAW wajahnya menjadi merah dan mendenglrur seperti itu

beberapa saat. Kemudian disingkapkan darinya dan beliau bertany4

'Dimana orang yang bertanya tantang umrah kepadaleu tadi? Inlu
orang tersebut dicari dan didatangkan kepada beliau, lala belin,
bersabda, "Adapun minyak wangi, maka cucilah sebanyak tiga kali,

sedangkan jubah maka lepaskanlah, kemudian keriakan pada

umrahmu sebagaimana engkau kerjakan pada hajimu'."

Keterangan:

Kelima, hadits Ya'la tentang keinginannya melihat Nabi SAW

saat menerima wahyu. Imam Bukhari meriwayatkan hadits ini dari

Ya'qub bin Ibrahim, dari Ismail, dari Ibnu Juraij, dari Atha', dari

Shafivan bin Ya'la. Ismail yang dimaksud adalah Ibnu Ibrahim yang

dikenal dengan sebutan Ibnu Ulayyah. Ya'la adalah Ibnu Umalyah
At-Tamimi. Hadits ini telah disebutkan pada bab-bab tentangumrah.

?'t ,)* d;:r,J" il' ;$iil ,J6 fG i yi i' * *
:u;\t Fft'ett ^ui"tt,L /6t e C,f ?7 Pi y
t-;- :Ju;'W ,r,'fut aQi 6 W- I sLtrLi"TK ,'7;:

'€.t$Jg,fi gt,,r, tur €tG\\)b €*i $ ,bist-#
';f t;;,iur ,rju t*iG G te iir pui6'^tuyo.hr

L:r? ,U 1u; y\t ,k y, J;, t6i'rl"#-,J :Ju

.us),k g,pj B 'i iJs ;r i;;i ir,r .rju t*i,6

^)L\t 'u drrlr^'ii ,4t, i6uru6t'jl6-Li o?:J
'ar-'j, .rt \r ,Qt i:Si ,i4t ):r eFF ) J\'*i:,
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Jrt'-,, ';\r Wj ,12:\i q'rt lJll t:;-13 $,t', u$r

i €# ;tr?6 ,i;l q! t& Tt, \e: ua|
'uirAt

4330. Dari Abdullah bin Zaid bin Ashim, dia berkata, "Ketika

Allah memberikan harta fai'kepada Rasul-Nya pada perang Hunain,

beliau membagikan kepada mereka yang dilunakkan hatinya, dan

tidak memberi sedikitpun kepada kaum Anshar. Seakan-akan mereka

merasa kurang senang karena tidak mendapatkan apa yang didapatkan

orang-orang, maka beliau berkhutbah dihadapan mereka seraya

bersabda, 'Wahai kaum Anshar, tidakkah aku dapati kamu dalam

keadaan sesat lalu Allah menunjukkanmu dengan sebab aku, kamu

berpecah belah lalu Allah menyatukan hati kamu dengan sebab aku,

dsn kamu dalam keadaan miskin lalu Allah mencukupimu dengan

sebab aku?' Setiap kali beliau mengucapkan sesuatu maka mereka

meniawab, 'Allah dan Rasul-Nya lebih banyak pemberiannya'. Beliau

bersabda, 'Jika kamu menghendaki maka kamu dapat mengatakan;

Engkau datang kepada kami begini dan begitu. Tidakkah kalian ridha

orang-orang pergi membawa kambing dan unta, dan kalian pergi

bersama Nabi ke tempat tinggal kalian? Kalau bukan karena hijrah,

maka aku termasuk seorang dari kalangan Anshar- Sekiranya orang-

orang melalui lembah atau jalan, niscaya aku akan melalui lembah

kaunn Anshar dan jalan mereka. Anshar adalah syi'ar, manusia

adalah ditsar. Sungguh knlian aknn mendapati sesudahku sikap

monopoli. HendaHah kolian bersabar hingga mendapatiku di haudh

(telaga)'."

Keterangan lladits:

Keenam, hadits Abdullah bin Zaid bin Ashim tentang

pembagian harta rampasan perang Hunain di Ji'ranah. Imam Bukhari

meriwayatkan hadits ini dari Musa bin Ismail, dari Wuhaib, dari Amr

bin Yahya, dari Abbad bin Tamim. Wuhaib yang dimaksud adalah
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Ibnu Khalid. Pada sanad di atas disebutkan, "Dari Amr bin Yahya".
Sementara dalam riwayat Affan dari Wuhaib disebutkan, "Amr bin
Yahya menceritakan kepada kami"- Dia adalah Al Mazini Al Anshari
Al Madani. Dalam riwayat Ismail bin Ja'far yang dikutip Imam
Muslim disebutkan, "Dari Amr bin Yahfra bin Umarah."

P ir-;'5, ',,j ";i; iir ,p ,t;') &bt ,ttl$ (Ketika Ailah

me*berfkon harta faf: kepada notut-ttyo pada perang Hunain).
Yakni memberikan kepadanya harta ftlmpasan mereka yang

memeranginya pada perang Hunain. Asal dad kata fai' adalah

kembali. Atas dasar ini, bayangan sesudah matahari tergelincir disebut

fai', karena ia kembali dari satu sisi ke sisi lainnya Seakan-akan harta
kaum kafir dinamakan foi' karena pada dasarnya milik orang-orang

mukmin. Sebab keimanan adalah fitrah dasar dan kekufuran hanyalah
sesuatu yang kemudian. Jika orang-onrng kafir menguasai harta
dengan cara yang zhalim, lalu kaum muslimin mendapatkan harta dari
mereka, maka seakan-akan harta itu kembali kepada yang berhak
memilikinya.

Pada pembahasan terdahulu kami jelaskan bahwa Nabi SAW
memerintahkan menahan harta rampasan di Ji'ranah. Ketika kembali
dari Tha'il beliau sampai di Ji'ranah pada hari ke-5 bulan Dzulqa'dah.
Waktu pembagian sengaja diulur karena faktor yang disebutkan dalam
hadits Al Miswar, yakni harapan agar mereka mau masuk Islam.
Mereka berjumlah 6.000 orang yang terdiri dari kaum wanita dan

anak-anak, ditambah lagi dengan 24.000 ekor rmta dan 40.000 ekor
kambing.

/LJ' e'C (Beliau membagikan l@pda marutsia). Objek dari

kalimat ini dihapus dan maksudnya adalah harta rampasan. Dalam

riwayat Az-Zthidari Anas di bab ini dikatakan, 31:J;V, iUl r+;
J-r)t (Beliau memberi beberapa lald-lad, masing-masing 100 ekor

""iol.
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"&lS A,i;:t r4 Pada mereka yang clilunakkan hatinya). Maksud

'mereka yang dilunakkan hatinya' adalah orang-orang Quraisy yang

masuk Islam sesudah Fathu Makkah, dan keislaman mereka masih

lemah. Dikatakan bahwa diantara mereka terdapat orang-orang yang

belum masuk Islam, seperti halnya Shafwan bin Umayyah.

Kemudian terjadi perbedaan tentang 'orang-orang yang

dilunakkan hatinya' yang masuk dalam salah satu golongan yang

berhak menerima zakat. Dikatakan; mereka adalah orang-orang kafir

yang diberi zakat untuk membujuk mereka agar masuk Islam.

Pendapat lain mengatakan; Mereka adalah kaum muslimin yang

memiliki pengikut dari kaum kafir, sehingga diberi zakat untuk

rnelunakkan hati mereka. Ada pula yang berpendapat mereka adalah

orang-orang yang baru saja memeluk Islam, maka diberi bagian zakat

agar hati mereka menjadi lebih kuat dalam Islam.

Adapun maksud 'mereka yang dilunakkan hatinya' pada hadits

di atas adalah pengertian ketiga. Pandangan ini didasarkan kepada

lafazh dalam riwayat Az-Zuhi dalam bab ini, "Sesungguhnya aku

rnemberi laki-laki yang baru saja masuk Islam untuk mehmakkan hati

mereka." Dalam riwayat Anas di bab "Membagikan Rampasan

Kepada Quraisy'' disebutkan bahwa mereka adalah orang-orang yang

berada di Makkah saat Fathu Makkah. Dalam riwayat yang lain
.,'

disebutkan,G-54t.1 rtjLhJl Ghlii (Beliau memberi Thulaqa' dan

knum Muhajirin). Thulaqa' adalah bentuk jamuk dari kata thaliiq.

Mereka adalah orang-orang yang mendapat pengampunan dari Nabi

SAW pada pembebasan kota Makkah, baik kaum Quraisy maupun

para pengikut mereka. Sedangkan Muhajirin adalah mereka yang

masuk Islam sebelum Fathu Makkah dan berhijrah ke Madinah.

Abu Fadhl bin Thahir menyebutkan n.tma-nama mereka dalam

kitabnya Al Mubhamat, yaifir.

Abu Suffan bin Harb (s), Suhail bin Amr, Huwaithib bin Abdil

lJzza,Hakim bin Hizam (s), Abu As-sanabil bin Ba'kak, Shafiran bin

Umayyah, dan Abdurrahman bin Yarbu' (semuanya dari kaum
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Quraisy). Uyainah bin Hushain Al Fazai, A1 Aqra' bin Habis At-
Tamimi, Amr bin Al Aiham At-Tamimi, Al Abbas bin Mirdas As-
Sulami (s), Malik bin Auf An-Nadhari (s), dan Ai Alla' bin Haritsah
Ats-Tsaqafi (namun penyebutan kedua nama terakhir perlu ditinjau
kembali. Dikatakan; keduanya datang secara suka rela dari Tha'if ke
Ji'ranah).

Sementara Al Waqidi menyebutkan diantara deretan mereka
yang dilunakkan hatinya; Muawiyah (s) dan Yazid (keduanya putra
Abu Su$an), Usaid bin Haritsah, Makhramah bin Naufal, Sa'id bin
Yarbu' (s), Qais bin Adi (s), Amr bin Wahab (s), dan Hisyam bin Amr
(s).

Lalu Ibnu Ishaq menyebutkan nama-nama yang diberi tanda (s)
di atas dan menambahkan; An-Nadhr bin Al Harits, Al Harits bin
Hisyam, Jubair bin Muth'im. Diantara mereka yang beliau sebutkan
juga adalah Abu Umar Sufyan bin Abdul Asad, As-Sa'ib bin Abu As-
Sa'ib, Muthi' bin Al Aswad, Abu Jahm bin Hudzaifah. Kemudian
Ibnu Al Jauzi menambahkan di antara mereka; Zaid Al Khail,
Alqamah bin Alatsah, Hakim bin Thalq bin Sufyan bin Umayyah,
Khalid bin Qais As-Sahmi, dan Umair bin Mirdas.

Ulama yang lain menyebutkan juga; Qais bin Makhramah,
Uhaihah bin Umayyah bin Khalaf Ibnu Abi Sya.iq, Harmalah bin
Haudzah, Khalid bin Haudzah, Ikrimah bin Amir Al Abdari, Syaibah
bin Umarah, Amr bin Waraqah, Labid bin Rabi'ah, Al Mughirah bin
Al Harits, dan Hisyam bin Al Walid Al Makhzumi. Jumlah seluruhnya
lebih dari 40 orang.

ri '1' )t-3:1tF iS @on tidak memberi sesuatu kepada knum

Anshar). Secara zhahir, pemberian tersebut berasal dari seluruh harta
rampasan. Al Qurthubi berkata dalam kitab Al MuJhim, ..Jika

disesuaikan dengan dasar-dasar syariat, maka pemberian itu berasal
dari seperlima harta rampasan perang. Dari sinilah kebanyakan
pemberian beliau. Pada kesempatan ini, beliau bersabda kepada orang
Arab badui tersebut, f:, "t'ri:;';-r,iq ,u,.XAr rttrl, ii,r 

"6f 
6, ,.J 6
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(Tidak ada bagiku dari hnrta fai' yang diberikan Allah selain

seperlima, dan seperlima itu juga dikembalikan kepada kamu). Hadits

ini dinukil Abu Daud dan An-Nasa'i dari Abdullah bin Amr.

Berdasarkan pandangan pertama bahwa yang demikian khusus bagi

kejadian tersebut. Faktor penyebabnya telah disebutkan dalam riwayat

Qatadah dari Anas sehubungan dengan bab ini, dimana beliau

bersabda, 'dijut'i|i 01'c'\ai ,i;: ,/i **ry qy t*j oi

(Sungguh Quraisy masih dekat pada masa iahiliyah dan baru saja

mengalami musibah. Maka aku ingin memberi mereka perlindungan

dan menentramkan/melunakkan hati mereka).

Saya (Ibnu Hajar) katakan, pendapat pertama adalah yang lebih

kuat (yakni pemberian berasal dari keseluruhan harta rampasan). Pada

pembahasan mendatang akan disebutkan keterangan yang

menguatkannya. Adapun pandangan yang dianggap kuat Al Qurthubi
telah ditegaskan oleh Al Waqidi. Namun, dia tidak dapat dijadikan

hujjah jika menyendiri. Lalu bagaimana jika keterangannya

menyelisihi yang lain?

Dikatakan, beliau SAW mengambil alih pembagian, karena

kaum Anshar telah bercerai berai dan tidak kembali hingga kaum kafir
mengalami kekalahan, maka Allah menyerahkan umsan rampasan

kepada kebijakan nabi-Nya. Inilah makna pernyataan terdahulu,

"Yang demikian khusus bagi kejadian tersebut." Sementara Abu

Ubaid cenderung mengatakan ia berasal dari seperlima harta

rampasan.

Ibnu Qayyim berkata, "Hikmah Allah dalam pembebasan kota

Makkah adalah bahwa peristiwa tersebut menjadi sebab masuknya

kabilah-kabilah Arab ke dalam Islam. Awalnya mereka berkata,

'Biarkanlah dia dan kaumnya. Jika dia berhasil mengalahkan mereka,

maka kita masuk ke dalam agamanya, dan jika kaumnya

mengalahkannya maka kita tidak perlu repot dengan urusannya'.

Ketika Allah membebaskan kota Makkah, sebagian kabilah Arab

masih tetap dalam kesesatan, lalu mereka mengumpulkan kekuatan

dan melakukan persiapan perang. Termasuk hikmah pristiwa itu
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adalah untuk menampakkan bahwa Allah memenangkan Rasul-Nya
bukan karena banyaknya kabilah yang masuk Islam, juga bukan

karena kaumnya yang tidak lagi memeranginya. Ketika Allah
menakdirkan untuk mengalahkan mereka, maka ditetapkan kekalahan

bagi kaum muslimin meski jumlah mereka sangatlah banyak dan lebih
kuat, agar jelas bagi mereka batrwa kemenangan sesungguhnya

berasal dari Allah bukan karena kekuatan mereka- Sekiranya Allah
menakdirkan kaum kafir tidak menang diawal pepeftmgan, tentu
orang-orang yang baru masuk Islam itu akan kembali dengan kepala

tegak dan pongah- Maka ditetapkan kekalahan mereka dan diikuti
dengan kemenangan agar mereka masuk Makkah sebagaimana Nabi
SAW memasukinya pada hari pembebasan kota Makkah, yaitu dalam
keadaan tawadhu' dah khusyu'.

Hikmah Allah menuntut pembagian harta rampasan yang

diperoleh dari kaum kafir untuk dibagikan kepada mereka yang belum
mantap keimanannya. Hal itu karena masih adanya kecintaan terhadap

harta benda sebagaimana tabiat manusia. Untuk itu dibagikannya harta
tersebut agar hati mereka tenang dan mencintai keimanan, sebab hati
diciptakan untuk menyukai siapa yang berbuat baik kepadanya. Para

mujahid, pembesar Muhajirin, dan pemuka Anshar tidak diberi bagian
dari harta rampasan tersebut, meski mereka pafut mendapatkanny4
karena bila harta itu dibagikan kepada mereka niscaya hanya terbatas

pada mereka saj4 berbeda bila dibagikan kepada orang-orang yang

sedang dibujuk hatinya, ia dapat menarik hati para pengikut mereka
yang senantiasa ridha dengan apa yang diridhai para pemimpin
mereka. Ketika pemberian itu menjadi sebab mereka memeluk Islam
dan menguatkan hati mereka yang telah masuk sebelumny4 maka
langkah mereka pun diikuti oleh orang-orang dibawah mereka.

Sungguh pada yang demikian itu terdapat maslahat yang sangat besar.

Oleh karena itu, Nabi SAW tidak membagrkan harta penduduk

Makkah saat membebaskannya, padahal pasukan sangat

membutuhkannya untuk memenuhi keperluan mereka. Lalu Allah
menggerakkan hati orang-orang musyrik unfuk memerangi kaum
muslimin. Mayoritas mereka berpandangan untuk keluar dengan
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membawa harta benda, kaum wanita, dan anak-anak. Akhirnya
semuanya menjadi rampasan bagi kaum muslimin. Sekiranya Allah
tidak menanamkan dalam hati pemimpin mereka bahwa membawa

semua itu adalah benar, tentu pandangan yang lebih tepat adalah

usulan Duraid yang diselisihi oleh pemimpinnya. Akhirnya, kebijakan

pemimpin itu menjadi sebab mereka jatuh ke tangan kaum muslimin.

Selanjutnya, hikmah Allah tersebut mengharuskan agar rampasan

dibagikan kepada mereka yang dibujuk/dilunakkan hatinya,

sedangkan mereka yang kuat imanannya urusannya diserahkan kepada

keimanan mereka. Termasuk kesempumaan 'bujukan' itu adalah

mengembalikan para tawanan kepada mereka. Akhirnya, terbukalah

hati mereka kepada Islam dan mereka pun masuk Islam dengan suka

rela dan penuh kecintaan. Lalu hati penduduk Makkah ditentramkan

dengan kemenangan dan rampasan dibanding kegalauan dan

ketakutan yang melanda mereka. Maka mereka dihindarkan dari

keburukan suku-suku Arab yang berdampingan dengan mereka, yaitu

Hawazin dan Tsaqif yang telah mengalami perpecahan, lalu mereka

ditetapkan untuk memeluk Islam. Kalau bukan karena itu, tentu

penduduk Makkah tidak akan mampu melawan kabilah-kabilah

tersebut, mengingat kekuatan dan jumlah mereka yang sangat besar.

Adapun kisah dan perkataan sebagian kaum Anshar, paru

pemimpin mereka telah meminta maaf, karena itu hanya perbuatan

sebagian pengikut mereka. Ketika Nabi SAW menjelaskan hikmah

yang tidak tampak, maka mereka pun kembali tunduk dan melihat

bahwa rampasan terbesar adalah kembali ke negeri mereka bersama

Rasulullah. Apalah artinya kambing dan unta serta tawanan wanita

dan anak-anak, dibandingkan kemenangan dan berdampingan dengan

Nabi SAW, baik saat masih hidup maupun sesudah mati. lnilah Allah
Yang Maha Bijaksana, memberi semua orang apa yang sesuai."

Demikian penukilan ringkas dari perkataan Ibnu Qayytm.

./drQ*1 Li'r|+i" S \1 r $aj "$<t geakan-akan mereka

merasa kurang senang fmerahJ karena tidak mendapatkan apa yang

didapatkan orang-orang). Demikian dinukil mayoritas periwayat.
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Sementara dalam riwayat Abu Dzar disebutkan, liki-il Sf Ul '${3

utir ;ui 6 "ri$- I \\ t tV t ds ii , arir irbi 6, yakni ada keraguan

antarakata wujdun (yang merupakan bentuk jamak dari kata woajid)
dengan katawajadua (bentuk lampau dari kata wajdan). Kemudian Al
Kasymihani menukil dari Abu Dzar sama seperti itu, tetapi sama-sama

menggunakan kata wajaduu di kedua tempat, sehingga tampak seperti

pengulangan yang tidak memberi faidah. Demikian juga yang saya

lihat dalam catatan sumber An-Nasafi. Dalam riwayat Imam Muslim
juga disebutkan yang serupa. Iyadh berkata, "Dalam salah satu naskah

disebutkan,'&>i-H iri (bahwa mereka tidak mendapatkan))' Dia

berkata, "Atas dasar ini, maka tampak faidah pengulangan."

Menurut Al Karmani, kata wajaduu yang pertama bermakna
'marah' sedangkan yang kedua bermakna 'sedih'. Maksudnya, mereka
marah. Kata maujidah artinya marah. Dikatakan, 'wajada fi nafsihi',
artinya dia marah. Kata wajada juga bermakna sedih, lawan dari kata
hilang (mendapatkan), dan mendapatkan harta. Perbedaannya hanya

dapat diketahui melalui kata dasarnya. Kata dasar yang bermakna
marah adalah maujidah, sedih adalah wajdaan, lawan kata hilang
adalah wijdaanan, dan penemuan harta adalah wujdan. Namun, pada

sebagian kata dasar ini terdapat persekutuan makna satu sama lain.

Dalam kitab Maghazi karya Sulaiman At-Taimi dikatakan;
Faktor kesedihan mereka adalah rasa khawatir jika Rasulullah SAW
ingin tinggal di Makkah. Namun, yang lebih benar adalah keterangan

dalam kitab Shahih, "Karena mereka tidak mendapatkan apa yang

didapatkan orang-orang." Meskipun tidak ada halangan bila keduanya

digabungkan, bahkan hal ini lebih utama. Dalam riwayat Az-Zvhi
dari Anas dalam bab ini disebutkan, "Mereka berkata, 'Semoga Allah
memberi ampunan kepada Rasul-Nya, Dia memberi Quraisy dan

meninggallmn kita, sementara pedang-pedang kita meneteskan darah-
darah mereka'." Dalam riwayat Hisyam bin Zaid dari Anas diakhir

bab disebutkan, Li?1;Ult,$":,dt:r--i U*;,i*'u€ q gl<a

keadaan sulit maka kita dipanggil, lalu beliau memberikan harta
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rampasan kepada selain kita). Hal ini sangat jelas bahwa pemberian

berasal dari rampasan itu secara keseluruhan, berbeda dengan

pandangan yang dikuatkan Al Qurthubi, yakni pemberian berasal dari

seperlima harta rampasan.

'&iti (Beliau berkhutbah kepada mereka). Imam Muslim

menambahkan dari jalur Ismail bin Ja'far, dari Amr bin Yahya, l-ri

* ei::ltt lBeliau memuji Allah dan menyanjung-Nya).

Akan disebutkan pada bab ini dalam riwayat Az-Zuhi,
"Diceritakan kepada Rasulullah SAW tentang pembicaraan mereka.

Maka beliau mengirim utusan kepada kaum Anshar lalu

mengumpulkan mereka dalam satu kemah yang terbuat dari kulit.
Beliau tidak membiarkan seorang pun dalam kemah itu selain mereka.

Ketika mereka telah berkumpul, beliau berdiri dan bersabda,'Apakah

cerita yang sampai kepadaku dari kalian?' Para ahli fikih Anshar

berkata, 'Adapun para pemimpin kami tidak mengucapkan sesuatu,

tetapi orang-orang diantara kalian yang masih muda belia, mereka

mengatakan...'."

mereka dalam satu kemah yang terbuat dari kulit. Beliau bersabda,
'Wahai kaum Anshar, apokah cerita yang sampai kepadaku ini?'
Mereka pun diam). Mungkin dipahami bahwa sebagian mereka diam

dan sebagian lagi menjawab.

or;.lS;1\tg') (Beliau mengumpulkan mereka dan bersabda, 'Apakah

yang sampai kepadalru dari kamu?' Mereka berkata, 'Seperti yang

telah sampai kepadamu'. Adapun mereka tidak berdusta).
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Imam Ahmad meriwa5ratkan dari Tsabit, dari Anas,

,*'?i i-i7t e rt' i ffi t-;\,t'^*'r 06 6.1 i,bi'nr1a)z iitr

fdr, t:*:i;- f : "*r;t 'u J,k 6:p ,'rrz:\i /ui (Sesungguhnya Nabi

SAW memberi Abu Sufyan, Uyainah, Al Aqra', dan Suhail bin Amr,
diantara mereka yang teralrtir, pada perang Hunain. Kaum Anshar
berkata, 'Pedang-pedang kita meneteskan darah-darah merela
sementara merela Wrgt membawa harta rampasan). Dia
menyebutkan hadits yang didalaurnya disebutk an, li?j k f,il =i,6'j
p ,rj6 (Beliau berkata, "Apakah lalian mengatakan begini..begini..?

Merekn menjawab, "Ya-")- Sanad riwayat ini sesuai dengan kriteria
riwayat Imam Muslim. Demikian juga yang disebutkan Ibnu Ishaq

dari Abu Sa'id Al Khudri bahwa orang yang diberitahu Nabi tentnag
perkataan mereka adalah Sa'ad bin Ubadah. Adapun redaksinya

adarah, f:i'eri(Jr ari; i ei 6 &3 p lot e !, J:;":, &1il
sr. )t-bl\i q'dt r.ta :t-3}; gr&rli e,f;- ls,y. jtr,tr €j
Gt!:'iiui,:$Ji'ifitist?'i.it;; gb Sei ,:iat e'-,F ,p'6
o t.,. ( . .. a - ...a"#'.'Ft e* !U'l d i-,i :Jti ,$f, cr. 1! Ui 6 :Jt! ffr U 4: i Ui
{Ketika Rasulullah SAY memberiknn pemberian kepada kaum

Quraisy dan kabilah-lubilah Arab, dan tidak memberikan sedikitpun
kepada lcaum Anshar, moka hal ini tampalcnya kurang disenangi lcaum

Anshar sehingga banyak perbincangan diantara merela- Sa'ad bin
Wadah masuk menemui Rasulullah SAW dan menyebutkan hal itu
kepada beliau- Maka Nabi bertanya kepadanya, 'Apa silapmu
terhadap hal itu wahai Sa'ad?' Dia menjawab, 'Aku tak lain hanyalah
bagian dari kaumht'- Beliau bersabda, 'Kumpulkan kaummu
untuklcu'. Dia leeluar dan mengumpulkan mereka'.). Imam Bukhari
meriwayatkan dari jalur ini.

Keterangan ini menyanggah riwayat yang menyebuftan, Jt
t*l, j:f- * tl;SC"i:t (Adaryn para pemimpin kami tidak mengucapkan

sesuatu), karena Sa'ad bin tlbadatr termasuk pemimpin kaum Anshar,

,S; oarli
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kecuali jika dipahami bahwa yang dimaksud adalah kebanyakan

mereka. Kemudian yang mengatakan hal itu kepada beliau adalah

Sa'ad bin Ubadah. Maka dipahami bahwa dia tidak memasukkan

dirinya dalam penafian tersebut, atau tidak mengucapkan apapun

meskipun meridhai perkataan yang berkembang. Oleh karena itu, dia

mengatakan, "r\ku tidak lain . hanya bagian dari kaumku." Cara

penggabungan ini lebih tepat.

)yi i+1;1 laumnknh aku dapati kamu dalam keadaan

sesat). Maksudnya, kesesatan syirik, sedangkan maksud hidayah

adalah keimanan. Nabi SAW telah menyebutkan secara berurutan

nikma-nikmat yang dianugerahkan Allah kepada mereka melalui

dirinya. Beliau memulai dengan nikmat keimanan yang tidak disetarai

oleh apapun dari dunia ini, diikuti dengan nikmat penyatuan yang

lebih agung daripada nikmat harta, karena harta terkadang dikeluarkan

untuk meraih nikmat tersebut, tetapi terkadang tidak jugu

mendapatkannya. Sebelum hijrah, kaum Anshar berada dalam

perpecahan dan permusuhan akibat perang Bu'ats dan peristiwa

lainnya seperti yang disebutkan diawal pembahasan tentang hijrah.

Semua itu hilang dengan sebab 
|,slam, 

seperti firman Allah dalam

surah Al Anfaal [8] ayat 63, 'fr.# *'.irt s * f t*t e6'*ri:i'r)
'&$.'tt)l ht'rr* t (Walaupun kamu membelanjakan semua [kekayaan]

yang berada di bumi, niscaya kamu tidak dapat mempersatuknn hati

mereka, akan tetapi AUah telah mempersatukan hati mereka).

'zSOl 
1O"t"m keadaan miskin). Yakni tidak memiliki harta. Kata

al 'iilah artinya kefhkiran.
L7 t! t., \ t' ' "'Fi'dr"j:t airt :tjl6 t P Jti tTll (Setiap kali beliau mengucapkan

sesuatu, makn mereka berkata, "Allah dan Rasul-Nya lebih banyak

pemberiannya".). Dalam hadits Abu Sa'id disebutkan, l;lbi riU ,riui
'S ',"i,i'c,;ir !:nj)i, i"t J?)t- (Mereka berkata, 'Apa yang kami

berilan sebagai jawaban kepdamu wahai Rasulullah, sementara bagi

Allah serta Rasul-Nya pemberian dan karunia'.).
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$-?') {i-? LJL p e i ,J,6i (Betiau bersabda, ,,Jika 
mau,

kalian dapat mengatakan, 'Engkau datang pada kami begini dan
begitu'. '). Dalam riwayat Ismail bin Ja'far disebutkan , ,j:F Oi'** i
8i of iri 4 o,ki *?, ,k g (Sekiranya mau katian mengatatan,

'Engkau datang kepada kami begini dan begttu sementara perkara
begini dan begitu'). Maksudnya, Nabi SAW menyebutkan beberapa
perkara yang diakui oleh Amr bin Abi Yahya Al Mazini (periwayat
hadits ini) luput dari ingatannya. Pernyataan ini sekaligus sebagai
bantahan terhadap mereka yang mengatakan bahwa periwayat sengaja
tidak menyebutkannya sebagai sikap sopan santun. Sebagian lagi
memprediksi dengan mengatakan; Barangkali maksudnya, "Engkau
datang di saat kami dalam keadaan tersesat, lalu kami diberi petunjuk
dengan sebab engkau", atau kalimat semacam itu. Namun, tentu
dugaan ini tidak berdasar.

Kalimat yang dimaksud telah disebutkan dalam hadits Abu
Sa'id, t\li:;t ;lttlr-bi il<l,r,Zf ,&:*bj'$:*t Fiij B j it6 r;i
'!g'..rj *.*i,3Li-i6 r:t;--hi,!)tf*i (Ketahuitah demi Ailah,

seandainya mau kalian dapat mengatakan; kamu telah membenarkan
dan membenarkan... Engkau datang kepada kami dalam keadaan
didustakan dan kami membenarkanmu, dan dalam keadaan lemah

[tidak diberi pertolonganJ dan komi menolongmu, dan dalam keadaan
terusir dan kami melindungimu, serta dalam keadaan tidak punya
apa-apa dan kami membantumz). Senada dengannya dalam kitab
Maghazi Abu Al Aswad disebutkan dari urwah secara mursal, dan
Ibnu A'idz dari hadits Ibnu Abbas secara maushul.

Dalam rr,rtab Maghazi kaqra Sulaiman At-Taimi disebutkan
bahwa mereka menjawab semua itu dengan perkataan, !, f t*j
d:;,j:t (Kami telah ridha terhadap Allah dan Rasul-Nya). Demikian

juga disebutkan Musa bin Uqbatr dalam kitabnya Al Maghazi tanpa
sanad.Imam Ahmad meriwayatkan dari Ibnu Abi Adi, dari Humaid,
dari Anas, {:)tf*i l\|-l;t ,1!6-1i,U--)r,r,gti6 use & ttj:*Xi
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!.';')i it.\ 'ib ';;j' J-;.:riut (Mengapa kalian tidak mengataknn,

'Engkau datang kepada kami dalam keadaan takut lalu kami memberi

keamanan kepadamu, dan dalam keadaan lemah [tidak diberi
pertolonganl dan kami menolongmu, dan dalam keadaan terusir dan

kami melindungimu?' Mereka berkata, 'Bahkan karunia yang kami

dapatkan adalah untuk Allah dai Rasul-Nya). Sanad-nya shahih.

Imam Ahmad meriwayatkan melalui jalur lain dari Abu Sa'id,

dia berkata, ]?tri,>.tiLt'jb1 "63'rri * ""il :a,,;ti*,e\ rr2.l-li'i," h')'Jti'l ;,, .-i; ar k dt u)'ti ,V tii y rt\1'Sa :l5t'ii -a

{Seorang laki-laki dari kaum Anshar berkata kepada para

sahabatnya, 'Sungguh aku telah mengatakan kepada kalian, sekiranya

keadaan telah stabil niscaya dia akan mengesampingkan kalian'.
Maka mereka ntenolak perkntaan orang ini dengan sangat keras. Lalu
kejadian itu sampai pada Nabi SAW.).

Hanya saja Nabi SAW mengucapkan sabdanya diatas sebagai

pengarnaian sikap tawadhu' dan sikap objektif. Karena sesungguhnya

hujjah dan karunia dalam semua itu ada pada diri beliau atas kaum

Anshar. Kalau bukan karena hijrah dan menetapnya beliau diantara

mereka, tentu keadaan mereka tidak akan berbeda dengan suku-suku

Arab yang lain. Beliau mengingatkan hal ini dengan sabdanya,

"Tidakkah kalian ridha.... " Beliau mengingatkan keistimewaan yang

telah mereka lalaikan dibanding perhiasan dunia yang mereka

dapatkan.

*)t) ir.JJr.,, 
(Dengan membawa kambing dan unta). Keduanya

adalah kata yang menunjukkan jenis. Kata syaat (kambing) bisa

digunakan untuk jantan maupun betina. Demikian juga halnya dengan

kata ba'ir (unta). Dalam riwayat Az-Zuhi disebutkan, !t-3t '{oii-'at

)ri\u, (Manusia pergi membawa harta benda). Sementara dalam

riwayat Abu At-Tayyatr yang disebutkan sesudahnya -dan juga dalam

riwayat Abu Qatadatr-, {ilJtr (Membawa dunia).
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tc5J,G: u)l $etempat tinggal katian). Yakni rumah-rumah

kalian. Ini adalah riwayat Qatadah. Sementara dalam riwayat Az-
Zuhi dari Anas disebutkan o'ArX-&'? y,ot* d f i (Demi

Allah, sungguh apa yang kamu bawa pulang lebih baik dari apa yang
merekn bawa putang).Ditambahkan pula, t*|-i l' !:;) [ :r!6
(Mereka berkata, 'Wahai Rasulullah, sungguh kami telah ridha'.).
Dalam riwayat Qatadah disebutkan, ,--J lrl-, (Mereka berkata,

'Benar!'). Al Waqidi menyebutkan saat itu Nabi SAW memanggil
mereka untuk ditetapkan bagi merekaharta dari Bahrain, ia diberikan
secara khusus kepada mereka, sementara Bahrain adalah negeri

terbaik yang ditaklukan di masa itu, namun mereka menolak dan

berkata, "Kami tidak butuh kepada dunia."

j 'd,\r qir-,t'& ,?4r l! galau bukan karena hijrah,

niscaya aku seorang dari kaum Anshar). Al Khaththabi berkata,
"Maksud Nabi mengucapkan perkataan ini adalah untuk membujuk
kaum Anshar, menentramkan jiwa mereka, dan memuji komitmen
agama mereka, hingga beliau ridha untuk menjadi salah seorang

diantara mereka sekiranya tidak terhalang hijrah. Penisbatan seseorang

disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya; keturunan, tanah air,
keyakinan, dan perilaku. Tidak diragukan lagi, beiiau tidak bermaksud
mengganti penisbatan kepada bapak-bapaknya, karena perbuatan ini
terlarang. Adapun Madinah adalah negeri kaum Anshar dan hijrah
kepadanya adalah wajib. Maka makna sabda beliau SAW, 'Kalau
bukan knrena hijrah yang tak boleh bagiku meninggalkannyq, tentu
aku alrnn menisbatkan diri ke negeri kamu'." Dia juga berkata,
"Mungkin juga karena paman-pamannya dari pihak ibu berasal dari
kaum Anshar -sebab ibu Abdul Muththalib berasal dari mereka- maka
beliau ingin menisbatkan diri kepada Anshar atas dasar garis

keturunan tersebut, sekiranya tidak terhalang oleh hijrah."

Ibnu Al Jauzi berkata, "Nabi SAW tidak bermaksud merubah
nasabnya atau menghapus predikat hijrahnya. Bahkan maksudnya,
kalau bukan perbuatannya terdahulu yang telah melakukan hijrah,
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sungguh beliau akan menisbatkan diri kepada Madinah dan Anshar
(penolong agama). Maka makna sabdanya adalah; sekiranya
penisbatan diri terhadap hijrah bukan penisbatan agamis yang tak

boleh ditinggalkan, sungguh aku akan menisbatkan diri kepada negeri

kalian."

AI Qurthubi berkata, "Sungguh aku akan menisbatkan diri
kepada kalian dan memakai nama sebagaimana nama-nama kalian,
sebagaimana mereka menisbatkan diri dengan sebab persekutuan.

Namun, karakteristik hijrah dan tarbiyahnya telah ada lebih awal maka

aku terhalang melakukan hal itu. Ia lebih tinggi dan mulia sehingga

tak boleh diganti dengan selainnya."

Pendapat lain mengatakan, "Maknanya; aku termasuk Anshar

dari segr hukum dan jumlah." Ada juga yang berpendapat,

"Maknanya; kalau bukan karena pahala hijrah lebih agung tentu aku

akan rnemilih pahalaku seperti pahala kaum Anshar. Sungguh beliau
tidak memaksudkan makna nasab secara zhahir." Ada pula yang

berkata" "Maknanya, kaiau bukan karena komitmenku terhadap

syarat-syarat hijrah, diantaranya tidak boleh menetap di Makkah lebih
dari tiga hari, tentu aku memilih menjadi kaum Anshar sehingga hal

itu diperbolehkan 5agiku."

), 
' *i;€l\ (Lembah kaum Anshar). 'f4/aadi artinya dataran

rendah. Sebagian mangatakan ia adalah tempat yang ada aimya.

Namun, yang dimaksud di tempat ini adalah negeri kaum Anshar.

Adapun kalimat 'syi'bul Anshar', maknanya adalah ruang diantara

dua bukit. Ada pula yang mengatakan ia adalah jalan setapak di bukit.

Maksud Nabi SAW dengan sabdanya ini dan yang sesudahnya

adalah mengingatkan pahala besar yang mereka dapatkan karena

memberi pertolongan dan merasa cukup dengan Allah dan Rasul-Nya

daripada dunia dan isinya. Orang seperti ini patut dicontoh dan

diikuti.

Al Khaththabi berkata, "Pada umumnya seseorang bepergian
dan singgah bersama kaumnya, sementara negeri Hrjaz memiliki
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banyak lembah dan jalan-jalan di perbukitan, maka jika setiap
rombongan berpencar dan masing-masing menempuh jalan tersendiri,
maka Nabi SAW berkeinginan melalui jalan bersama kaum Anshar.-
Dia juga berkata, "Mungkin juga yang dimaksud waadi (lernbatr) di
sini adalah madzhab."

\w:: arJt3 ,:)g ]t.o,6yr (Kaum Anshar adalah syi,ar semenrara

manusia adalah ditsar). Syr'ar adalah kain yang menempel lansung ke
kulit (baju dalam). Sementara ditsar adalah pakaian yang berada
diatasnya (baju luar). tni adalah perumpamaan yang menggambarkan
kedekatan kaum Anshar dengan beliau SAW. Maksudny4 mereka
adalah orang-orang terdekat dan khusus baginya dibanding orang lain-

Dalam hadits Abu Sa'id terdapat tambahan, i3.lt ,A:\ie-jtlirfi
)??;p;,rio1 ia,'iu*i ,? ip' & iS's.rufui :6j;;t r&iti
el;t (.J3. a1r (Ya Allah, rahmatilah kaum Anshar, anak-onak kaum

Anshar, dan anak-anak daripada anak-anak kaum Anshar-" Abu Sa'id
berkata, "Mereka pun menangis hingga membasahi janggut mereka,
lalu mereka berkata, 'Kami ridha terhadap Rasulullah baik dalam hal
pembagian maupun bagian'.).

i;i *y o'-u,,iJ "nk1, 6nrrrgguhnya kalian akan mendapati

sesudahlru sikap monopoli). Kata utsrah bermakna menguasai sesuatu
yang dimiliki bersama tanpa memberi bagian kepada yang lain. Dalarn
riwayat Az-Zuhidisebutkan,'rn-f i:ji 1*onopoli yang sangat hebat).

Maknanya, orang-orang akan menguasai dan mementingkan diri
sendiri tanpa menyertakan kaum Anshar, padahal mereka juga
memiliki hak dalam hal itu. Abu Ubaid berkata, "MaknanSm, orang-
orang akan mengutamakan diri mereka atas kalian dalam harta
rampasan." Ada juga yang mengatakan makna 'utsroh' di tempat ini
adalah sikap keras. Namun, pendapat ini ditolak oleh konteks redaksi
hadits dan sebabnya.
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2.

3.

,p\i)t db €,'9-:,b ,-L r j,_'l,ri lBersabarlah hingga kalian

menemuiku/mendapatiku di Haudh). Maksudnya, para hari kiamat.

Dalam riwayat Az-Zuhri disebutkan, q"dt t" ;y U"n;:?ur ft* O
(Ilingga kalian bertemu Allah dan Rctsul-Nya. Sesungguhnya aku ada

cli haudh [telagaJ). Maksudnya, hendaklah kalian bersabar hingga
meninggal, sesungguhnya kalian akan mendapatiku di tepi haudh, lalu
kalian akan diberi keadilan dari mereka yang berbuat zhalim serta

diberi pahala yang besar atas kesabaran kalian.

Pelaiaran yans dapat diambil:

1. Mengemukakan hujjah kepada lawan dan menundukkannya

dengan kebenaran jika dibutuhkan.

Etika dan sopan santun kaum Anshar, karena mereka
meninggalkan perdebatan dan pertengkaran. Begitu juga tentang

sifat malu mereka yang sangat tinggi.

Penjeiasan bahwa yang dikutip dari perkataan mereka hanya

berasal dari para pemuda bukan dari orang-orang tua di kalangan
mereka.

Keutamaan kaum Anshar, karena Nabi SAW telah memuji
mereka.

Yang tua mengingatkan yang muda jika mereka lalai, dan

menjelaskan perkara yang syubhat agar cepat kembali kepada

kebenaran.

Mengecam dan berlaku lembut terhadap orang yang melakukan
kesalahan disertai penj elasan kesalahannya.

Memohon maaf dan mengakui kesalahan.

Salah satu tanda kenabian berdasarkan sabdanya, "Kalian akan

menemui siknp monopoli sesudahku", maka te{adi seperti yang

beliau sabdakan. Az-Zuhi berkata dalam riwayatnya dari Anas
di akhir hadits, "Anas berkata, 'Kalian tidak sabar'."

4.

5.

7.

8.

6.
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9. Imam (pemimpin) boleh mengutamakan sebagian ortlng *t*s
sebagian yang lain dalam hal pembagian ha*a ralnpasan p€rarig.

Imam boleh memberikan sebagian besar harta rampasan perang

kepada orang yang kaya untuk suatu kemaslahatan.

Barangsiapa menuntut haknya dalam unrsan dunia, maka hal itu
tidaklah tercela.

Disyariatkannya berkhutbah saat terjadi sesuatu baik brrsifat

khusus maupun umum.

Boleh mengkhususkan pembicaraan n<epada sebagian pendengar

saat berkhutbah.

Menghibur mereka yang tidak mendapatkan sebagian dari

kehidupan dunia dengan menyebutkan urusan akhirat yang

didapatkannya.

Anjuran untuk mencari hidayah, persatuan, dan rasa

cukuplkekayaan.

Pemberian itu dari Allah dan Rasul-Nya secara mutl'. k.

Mementingkan akhirat daripada dunia dan bersabar atil$ i,ffusan

dunia yang tidak didapatkan agar disimpan di akhirat.

Akhirat lebih baik dan lebih kekal.

10.

11.

t2.

r3.

14.

15.

16.

t7.

18.

q'uc i6 'i6 
& iur ,tr Iy';';l G?i i|iG'.'sl'jt *

)t;f 'u;vi G *', f h' ,k Ii, & il' iui *- ,r;,\t

F,)' ;-ig )GJ #*rf i' ;*U''4");
,t?Trq:j ,F-,*, y\t ,)* yt );),ht 4:-tiw
* iu' *r- :t,l;;LU:Jrii$ .€.c:'oi;,1 s;'t
L"'{r,fi,4 f e"e, }G\t A.b)i;,eW,*',
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t1 :JG" *i+; ir ;.'Ct 7utri1-Ltd.J .g?"#
;u I' J;rtii'JL3:rti:.'*;;\ti$ Jwr'Jlj- * uy
*' l;).\' iil. ,iA;ili:L-* 9'rG ii, ,|({,, ti;
|sw g.c: i k a;, s ;i u:i * *', * \' *
;#ti f,y,tyr*, ;*i;y,*rf i' ;*'4'
4L?nt ,j* dtro*'xi 1r;tru, 

',rSt',-tr'l[-l.sl 
,s'ri'i cl

U:rju .!.i#.L'* ?,0J.*n !';r{g: il*3
i';i o1\^i ,*'tf h' e}t'Ai* )1=b't':' ,S*

JL ;y ,*t ybt * i;;j?rr r;s &,rryu ,i+r,
,rp-'lt,'riiG .,r'-il:

4331. Dari Az-Zrhi, dia berkata: Anas bin Malik RA
mengabarkan kepadaku, dia berkata, "Sekelompok kaum Anshar -
ketika Allah memberikan fai' dai harta benda Hawazin kepada Rasul-

Nya, maka Nabi SAW mulai memberikan 100 ekor unta kepada

beberapa orang- berkata, 'Semoga Allah memberi ampunan kepada

Rasulullatr SAW, beliau mernberi kepada kaum Quraisy dan

meninggalkan kita, sementara pedang-pedang kita meneteskan darah-

darah mereka'." Anas berkata, "Maka diceritakan kepada Rasulullah

SAW tentang perkataan mereka, lalu beliau mengirim utusan kepada

kaum Anshar dan mengumpulkan mereka dalam satu kemah, dan

beliau tidak memanggrl selain mereka. Ketika telah berkumpul, Nabi

SAW berdiri dan bersabda, 'Apakah pembicaraan yang sampai

lepadaku dari kalian?' Para ahli fikih Anshar berkata, 'Adapun para

pemuka kami wahai Rasulullah, mereka tidak mengatakan sesuatu,

sedangkan sebagian kami yang masih muda mengatakan: Semoga

Allah memberi ampunan kepada Rasulullah SAW. Dia memberi

kepada kaum Quraisy dan meninggalkan kita, sementara pedang-
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pedang kita meneteskan darah mereka'. Nabi SAW bersabda,

'Sesunggultnya aku memberi kepada beberapa orang ycmg belunt

lama meninggalkan kekufuran, untuk membujuHmelunakkan huti
ntereka. Tidakkah kalian ridha bahwa orang-orang pergi mentbuwct

harta bendu sementara kalian pergi membawa Nabi SAW ke tempat
tinggal kalian? Demi Allah, apo yang kalian bawa pulang lebih baik
daripoda apa yang mereka bawa pulang'. Mereka berkata, 'Wahai
Rasulullah, kami telah ridha'. Nabi SAW bersabda kepada mereka,
'Kalian akan mendapatkan sikap monopoli yang sangat hebat.

Bersabarlah hingga kalian bertemu Allah dan Rasul-Nya.
Sesungguhnya aku berada di Haudh'. " Anas berkata, "Mereka tidak
sabar."

;* itJ;r'#k f i;.ok A :Jti ;i * 96r d ,r
?'t J*Utte .lt;jtrr '4,d.:j'; 

eG *: lrht
lt )*4i,*'U:$\L,o6t;* ol o'j>'j Ci{p: &
* jiJ* otlt'en|j,iG,&.rrtoe::,., l;r-i,t ;*

'e'rf -;2:\)r'q,t:) isii
4332. Dari Abu At-Tayyah, dari Anas, dia berkata, "Ketika hari

pembebasan kota Makkah, Rasulullah SAW membagikan rampasan
perang diantara kaum Quraisy, Ialu kaum Anshar marah. Maka Nabi
SAW bersabda, 'Tidakkah kamu ridha bahwa orang-orang pergi
membawa dunia dan kamu pergi membawa Rasulullah?' Mereka
menjawab, 'Benar (kami ridha)'. Beliau bersabda, 'sekiranya orang-
orang menempuh suatu lembah atau jalan di bukit, maka aku akan
menempuh lembah kaum Anshar dan j alan yang mereka lalui ' . "
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"',J, * o1r &,#i;ik ff 'jti i! hr q,r,fi'*
'ril U ,iu .rrlj.\1v ,iud;sti -ryi i* *j ^JL\t .u
.'c3-;-'F ;; 

"ts 
;a;&)lr Jrrt;-"!5 :'rjv .rr;;\t

...c1 '. ,l t tz ), r ,. ,1 'r,1-: a z l t

?)+u-s ,ont*,t).lr ii 6,Ju;'Jr1& li,r ,btCt J?
:r iJ * ;uv F l, *ae6' iilhsr *rt; ;i ;t
. tri6u, .,8,',it$ oi o*i vi :Jui f e';+ii; ian

*ir,r ,,L;'dtlAt;4i,-:r; h' ,k:, );4olk:,'4'o';y tlt )U\t15L, t3-rtj orit'aL i ,*,
..rGitrr

4333. Dari Anas RA, dia berkata, "Ketika perang Hunain, suku
Hawazin bertemu (kaum muslimin) dan Nabi SAW bersama 10.000

personil dan thulaqa' (orang-orang yang masuk Islam ketika
pembebasan kota Makkah). Mereka pun lari mundur. Beliau berseru,

'Wahai kaum Anshar'. Mereka berkata, 'Kami mendengar dan

menyanrbut seruanmu watrai Rasulullah, kami menyambutmu dan

berada dihadapanmu'. Nabi SAW turun dan bersabda,'Ahr adalah
hamba Allah dan utusan-Nya'. Kaum musyrikin mengalami

kekalatran, maka beliau memberi kepada thulaqa' dan kaum Muhajirin
dan tidak memberi sesuatu kepada kaum Anshar. Mereka pun

mengatakan (sesuatu). Beliau memanggll mereka dan memasukkan

mereka ke dalam kemah. Beliau SAW bersabda, 'Apakah kalian tidak
ridha bahwa orang-orang pergi membawa kambing dan unta,

.qementara kalian pergt membawa Rasulullah?' Nabi SAW bersabda,

'Sekiranya orang-orang menempuh lembah dan lcaum Anshar
menempuh jalan lain, maka alru akan memilih jalan knum Anshar'."
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'+'rf S 'o.\t n),, i3ii $t'rU,\t'.5.t-,t ri'r. ;ir
..,G1!r

4334. Dari Anas bin Malik RA, dia berkata, 'Nabi SAW
mengumpulkan orang-orang Anshar dan bersabda,'Sesurtgguhnya
kaum Quraisy masih clekat dengan masa jahiliyah dan musibah.

Sungguh aku ingin membuat mereka ridha dan melunakkan hati
mereka. Tidakkah kalian ridha bahwa orang-orsng kembali membawa

dunia dan kalian kembali membawa Rasulullah SAW ke runah
kalian? ' Mereka berkata, 'Benm!' Beliau bersabda, 'Sekiranya orang-
orang menempuh lembah dan kqum Anshar menempulz .lalut lain,
maka aku akan menempuh lembah kaum Anshar atau jalan krtum

Anshor'."

, ./ \r. ,11,. o .1o. o 4 . c. c r.. ..A-te Al u-.bJ €lJU .l "il €.luU .,rr .f l ,-c +) U.gt-:.1 ;f,.r.
tttC .. c rt O..*.t'#s ot '^*s o!.#'dli y* # ok L: ,iG

,,Jtilt'H ) ;,ti ?p pj y io';- dt {, n:-yti' -a1 t:{;.W I ;ir",*; ,sit:t |Li 4 ,p ^- rr},G'#,;if .ir J;rt:-'s5 r;$ )e:\i'.*z ( 'jui # r
| ;'d4 tjv ,rr;\t ;'* I :Ju, o.)J.-i- C'Ujt ; ,l;
|* tii ,jw l;" ,itZ|.'*. ;"';3 .:,#';;'ri.i ,!nt Ji,
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. .. '-: '-.o.) .d. e "t t'.* :'; ?bG ,o';;r.!t {fiv ,i-r', ir
'r ik 6t.,'ra\t'.)w,(*'r.*J,!' F rt :&,'r,y-o$t
- c! . c tz.. : ..,i tai.l .1tc'. !, ,i, i ot .e.t t c z. -..

- €r.e* ,-ls;'^;n .$" -*-;lJt ,#:t ,;ti';$iU*
*; f- :Jrd rr?.; tp:f # 4- U rrJtrr # U,lw
't:':* it Ji-, o*k'rgiq ;Ai;xjtsf ;:p'jvf ,r.,:lr

Ji

r^LliGi)
4337.1 Dari Hisyam bin Zaid bin Anas bin Malik, dari Anas bin

Malik RA, dia berkata, "Ketika perang Hunain, suku Hawazin dan

Ghathafan serta lainnya datang membawa unta, wanita, dan anak-anak

mereka. Saat itu Nabi SAW bersama 10.000 orang-orang yang masuk

Islam ketika pembebasan kota Makkah. Mereka lari meninggalkannya

hingga beliau tinggal sendirian. Beliau menyeru saat itu dengan dua

seruan yang tidak diselingi (seruan lain) diantara keduanya. Beliau

berpaling ke arah kanannya dan bersabda, 'lYahai kaum Anshar'.

Mereka berkata, 'Kami menyambut seruanmu watrai Rasulullah,

bergembiralah, kami bersamamu'. Kemudian beliau menoleh ke

kirinya dan berseru,'Wahai kaum Anshar'. Mereka berkata, 'Kami
rnenyambut seruanmu wahai Rasulullah, bergembiralah, kami

bersamamu'. Sementara beliau berada di atas bighal urarna putih.

tseliau turun dan bersabda, 'Alil hamba Allah dan Rasul-Nya'.

Kemudian kaum musyrikin mengalami kekalahan. Hari itu, beliau

mendapatkan banyak harta rampasan. Lalu beliau membagikannya

diantara kaum Muhajirin dan thulaqa' serta tidak memberikan apapun

I Demikian yang tercantum dalam naskah Fathul Baari yang menjadi pedoman
penerjemahan. Adapun nomor hadits 4335 dan 4336 akan disebutkan sesudah hadits
ini-penerj.
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kepada kaum Anshar. Kaum Anshar berkata, 'Apabila keadaan

genting, maka kita dipanggil, sedangkan harta rampasan diberikan

kepada selain kita'. Hal ini sampai kepada beliau. Maka beliau

mengumpulkan mereka dalam kemah dan bersabda,'Wahai kaum

Anshar, apakah cerita yang sampai kepadaku dari kamu?' Mereka

pun berdiam. Beliau bersabda, 'Wahai kaum Anshar, apakah kalian

tidak ridha bahwa orang-orang pergi membawa dunia dan kalian

pergi membawa Rasulullah ke rumah-rumah kalian?'Mereka berkata,

'Benar!' Nabi bersabda,'sekiranya orang-orang menempuh lembah

dan kaum Anshar menempuh jalan lain, maka aleu akan mengambil

jalan kaum Anshar'." Hisyam berkata, "Aku berkata, 'Wahai Abu

Hamzah, apakatr engkau menyaksikan hal itu?' Dia berkata, 'Dimana

aku tidak hadir bersama beliau?"'

@:
Kaujuh, hadits Anas RA tentang keutamaan kaum Anshar.

Imam Bukhari meriwayatkan hadits ini dari Az-Zuhi, Abu At-
Tayyalr, Hisyam bin Zaid,, dan Qatadah, dari Anas. Dalam sebagian

riwayat mereka terdapat keterangan yang tidak ditemukan pada yang

lainnya.

Hisyam yang disebutkan dalam sanad riwayat Az-Zruhri adalatr

Ibnu Yusuf Ash-Shan'ani. Nama Abu At-Tayyah adalah Yazid bin
Humaid. Semua periwayat dalam sanad hadits ini berasal dari

Bashrah. Demikian juga halnya dengan jalur riwayat Qatadah. Adapun

Hisyam bin Zaid dalah Ibnu Anas bin Malik. Imam Bukhari

meriwayatkan haditsnya melalui dua jalur; Pertama, dari Azhar (yrk i
Ibnu Sa'ad As-Samman). Kedua, dari Mu'adz bin Mu'adz (Al
Anbari). Keduanya dari Ibnu Aun (yakni Abdullah), dan mereka

berasal dari Bashrah.

t'F e|i.c *t yh',* !' tr3'Ak * l'tl,f 6,

(Ketika hari pembebasan kota Makkah, Rasulullah SAW membagikan

harta rampasan kepada kaum Quraisy). Demikian disebutkan Abu
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Dzar dan Syaikhnya. Sementara dalam riwayatnya dalam kutipan Al
Kasymihani disebutkan, d:; #. (Otantara kaum Quraisy),dan ini

adalah riwayat Al Ashili. Sementara sebagian mereka menukil dengan

lafazh, ?*F rieC (Rampasan perang kepada kaum Quraisy).

Sebagian lagi menukil dengan lafazh, f-jU|tii qnampasan perang

dari kaum Quraisy). Namun, versi terakhir tidak benar, karena

menimbulkan asumsi bahwa Makkah ditaklukkan dan harta mmpasan

kaum Quraisy dibagi-bagi. Padahal tidak demikian. Bahkan maksud

"hari pembebasan kota Makkah", yakni masa pembebasan kota

Makkah, dan ini mencakup satu tahun penuh. Oleh karena perang

Hunain berawal dari pembebasan kota Makkah, maka ia dinisbatkan

kepadanya.

Masalatr ini dipertegas oleh Al Ismaili. Dia berkata, "Kalimat, 6i

ed' #k'*;;i, (Ketika Makkah dibebaskan mala rampasan

dibagi-bagi), maksudnya harta rampasan Hawazin. Karena saat

pembebasan kota Makkah tidak ada harta rampasan. Akan tetapi Nabi

SAW memerangi suku Hawazin sesudah pembebasan kota Makkatl

pada hari-hari tersebut. Cikal bakal perang Hawazin adalah

pembebasan kota Makkah. Sebab perjalanan untuk memerangi mereka

menjadi mulus dengan dibebaskannya kota Makkah."

Al Qabisi mengkritik lwayat tersebut dan berkata, "Adapun

yang benar adalah lafazh, f:j e(Pada kaum Quraisy);'Abu Nu'aim

rneriwayatkan hadits ini dari Abu Muslim Al Kuji, dari Sulaiman bin

Harb (guru Imam Bukhari dalam riwayat ini), c-j6 P'{i otl t:J

fj :6:r'ft vfp'oi i-*,ir i tilli'l ,ir3ti (Ketika peristiwa

f{unain, lmum Anshar berkata, 'Demi Allah, sungguh ini adalah

perkara yang mengherankan, pedang-pedang kita masih meneteskan

darah-darah kaum Quraisy). Maka riwayat ini tidak menimbulkan

kernusykilan.
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* 6-- O; i,l gesungguhnya kaum Quruisy masih delar

masanya). Demikian disebutkan dalam Shahih Bukhari dan Shahih

Muslim, yaitu menggunakan bentuk tunggal. Adapun yang terkenal

adalah, y Ay Ad-Dimyathi menuliskan dengan lafazh y ;iy
tetapi perlu diteliti lebih lanjut. Dalam riwayat Al Ismaili disebutkan,

*;-jtfj'g qj';si lsrr"ungguhnya Kaum Quraisy masih clekat

dengan...).

e:*l'oi 6*u membuat mereka ridha). Dalam riwayat As-

Sarakhsi dan Al Mustamli menggunakan kata, f:*f (Aku memberi

mereka ltadiah) diambil dari kataTa a' izah(hadiah).
.., , t

cullalt !p .iIi 6ft (Sepuluh ribu dari mereka yang masuk Islam

ketika pr*t"ioron kola 
,Makkah). 

Dalam riwayat Al Kasymihani

disebutkan, rtjILJt3 .JYT 'o:;b (Sepuluh ribu dan i,;'itng-oratry yang

masuk Islam ketika pembebasan kota Makkah). Versi ini lebih tepat,

karena jumlah mereka yang masuk Islam pada pemhelrasan kota
Makkah (thulaqa) tidak mencapai jumlah tersebut, dan tidak juga

sepersepuluhnya. Sebagian mengatakan kata 'dan' sebenarnya ada

dalam semua riwayat, tetapi sengaja tidak disebutkan secara tekstual.

Pandangan ini didasarkan pada pendapat yang memperbolehkan

menghapus kata sambung dari teks kalimat.

(Hisyam berkata, "Aku berkata, 'Yilahai Abu Hamzah"').Bagian
ini disebutkan dengan sanad yang maushul melalui jalur di awal

hadits. Abu Hamzah adalah Anas bin Malik. Kalimat, .!i'€r:+j
(Engkau menyal<sikan hal itu), dalam riwayat Al Kasymihani

disebutkan, 3ri Lo13 (Menjadi sal<si hal itu).

Kalimat, l'd.-b'*i ijs (Dimana alu tidak hadir bersamanya),

adalah pertanyaan dalam konteks pengingkaran yang bertujuan
mengukuhkan bahwa Hisyam tidak patut menduga Anas tidak turut
dalam peristiwa tersebut.
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Adapun kalimat, *-,]1;ui;'i; *t yil'.,ii ;,tt )b't:o'1l.'ui
. '-j (Kalian pergi membawa Rasulullah SAW ke rumah-rumah

kalian) sebagaimana yang dinukil kebanyakan periwayat, dalam

riwayat Al Karmani disebutkan,'a-J'):*i (Ka li an m el indunginy a), lalu

dia menafsirkan dengan .perkataannya, *Yakni kalian

menyelamatkannya." Namun, semua ini adalah kesalahan dalam

penukilan maupun penafsiran. Imam Muslim dan Al Ismaili

meriwayatkan dari jalur ini dengan redaksi, 'Jj:'f #rt'#:L!t
(Kalian pergi membawa Muhammad dan menguasainya), sarna seperti

yang terdapat dalam riwayat yang kuat.

:" - '1" ''' \t J:"'*\t'eA 'i6 l' :.'f f)t;) *a*l ,J-,1 4J9 .iJ)

\t * 4t *f;,!,'U, 14.',r ri 11 : .'lG;\r'q &; iC' f'tJ ,;;.1" l' *) ,i"'"i ^4Lt'# |t-?G'{,'t y
.:;;a ri; d/ 'Fu etti

4335. Dari Abu Wa'il, dari Abdullah, dia berkata, "Ketika Nabi

SAW melakukan pernbagian (rampasan) Hunain. Seomng laki-laki

dari kaum Anshar berkata, 'Beliau tidak menginginkan ridha Allah
dengan itu'. Aku datang kepada Nabi SAW dan mengabarkan

kepadanya. Maka raut wajalrnya berubah dan bersaM4'Rahmat Allah

utas Musa, sungguh dia telah disakiti lebih banyak doripada ini,
tetapi dia bersabar'."

Ut;t ,f ?';-ok $ ,Jv &?nt *i, i' 1* r ,!:t €j e'p* 
,ry'f ,.:Fr)' 4-uy Ls\t ei Lr'rt't *\t *

,ii!',1' a', #r *r*:l c 1y, Jt- .Lti &ii ,u)
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4336. Dari Abu Wa'il, dari Abdullah RA, dia berkata, "Ketika

perang Hunain, Nabi SAW mengutamakan beberapa orang. Beliau

memberi 100 ekor unta kepada Al Aqra', beliau juga memberi

Uyainah sama seperti itu, dan membeti beberapa orang yang lain.

Seorang laki-laki berkata, 'Pembagian ini tidak dimaksudkan incncari

ridha Allah'. Aku berkata, 'sungguh aku akan memberitahukan Nahi

SAW'. Beliau bersabda, 'semoga Allah merahmati Musa- Dia telah

disakiti lebih banyak doripada ini, tetapi dia bercabar'. 
,"

KeteransanHidiis: ' I ' '':r ;

Kedelapan, hadits Ibnu Mas'ud tentang tanggapan seorang laki-

laki atas pembagian yang dilakukan Rasulullah'SAW. Imam Bukhari

menukil hadits ini melalui dua jalur. Abduttatr yang disebutkan

sebagai periwayat hadits ini adalah Ibnu,Maslud.' ':ir ;

L,;ltr o bbf ..irti';l (Beliaa mengrtanakan. beberapa orang.

Beliau memberi-Al Aqra). Maksudnp, Al'.Aqra'"bin Habis, bin

Utsrnan bin Muhammad bin Suffan bin Mujasy' At-Taimi Al
Mujasyi'. Dikatakan bahwa namanya adalah Firas, sedangkan Al
Aqra' adalah julukannya.

1-* $iit (Beliau memberi Uyaiiiah). Yakni Ibnu Hishn bin

Hudzaifah bin Badr Al Fazari.

t-.lr, &?t (Dan beliau memberi beberapa o/ang). Nama-nama

mereka baru saja disebutkan pada pembahasan orang-orang yang

dilunakkan hatinya. Sehubungan dengan pemberian ini, Al Abbas bin

Mirdas As-Sulami berkata: Sebagaimana diriwayatkan Ahmad,

Muslim, dan Al Baihaqi dalam kitab Ad-Dala'il, dari Abayah bin

Rifa'ah bin Rafi' bin Khadij, dari kakeknya Rafi' bin Khadij,
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"Sesungguhnya Rasulullah SAW memberi para tawanan Hunain yang

dilunakkan hatinya sebanyak 100 ekor unta. Beliau memberi Abu
Sufyan bin Harb 100 ekor, Shafwan bin Umayyah 100 ekor, Uyainah
bin Hishn 100 ekor, Malik bin Auf 100 ekor, Al Aqra' bin Habis 100

ekor, dan memberi Al Abbas bin Mirdas jumlah yang dibawah itu.
Menanggapi kebijakan ini, Al Abbas bin Mirdas melantunkan sya'ir:

Apakah Engkaujadikan bagianku dan bagian budak,

diantara Uyainah dan Al Aqra'.

Tidaklah Hishn dan juga Habis,

mengungguli Mirdas dalam jumlah pengikut.

Alat bulean orang yang lebih rendah dari keduanya,

siapa yang engkau rendahkan hari ini maka tak akan mulia.

Periwayat berkata, "Maka Nabi SAW mencukupkan bagiannya
100 ekor." Ibnu Ishaq dan Musa bin Uqbatr mengutip juga syair diatas

dengan jumlah bait yang lebih banyak.

,frj lui lseorang laki-laki berkata).Dalam riwayat Al A'masy

disebutkan, J, 
'.tli 'f ht lui lseorang taki-laki dari kaum Anshar

berkata). Sementara dalam riwayat Al Waqidi dikatakan bahwa dia
adalah Mu'tib bin Qusyair dari bani Amr bin Auf yang termasuk
kelompok munafik. Keterartgan ini menjadi sanggatran bagi
Mughlathai ketika dia berkata, "Aku tidak melihat seorang pun yang

mengatakan bahwa orang itu berasal dari kaum Anshar kecuali apa

yang tercantum di tempat ini." Kennudian dia menegaskan batrwa

orang yang dimaksud adalatr Harqaush bin Zuhair As-Sa'di.
Pendapatnya ini ternyata diikuti Ibnu Mulaqqin, dan ternyata mereka

mengalami kesalahan dalam hal ini. Sebab kisah Harqaush adalah

kisah yang lain, seperti akan dijelaskan dalam hadits Abu Sa'id Al
Khudri.
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u-a tfti tj (Tidaklah beliau memaksudl<an clengannyo). T.t;ltr*rn

riwayat Manshur disebutkan, t-ir i:-ri; (Tidaklah climaksudksn

dengannya), yakni dalam bentuk pasif.

Ftf i' ,* ,;,'o,i\ ,"riii 6e*, berkata, "sungguh aku

akan mengabarkan kepada Nabi SAW). Dalam riwayat Al A'masy

disebutkan ,'{?6 *i y iot ..p ,,lt '*rt (Aku darang kepacla Nabi

SAIY dan mengabarkan kepada beliau).
t t., , A,.iL4i,r.s'fi! (Wajahnya berubah). Dalam riwayat Al Waqidi

disebutkan ,i6t)i. ri J3 
"irl 

u? WnSSa aku menyesoli apa yang telah

aku sampaikan).

-;i,JO it 
.Oi 

6ot ror Altah atas Musa). Isyarat mengenai

hal ini sudah disebutkan pada punbahasan tortang kisah para nabi.

Pelaiaran vans daoat diarnbil:

l. Boleh melebihkan sebagian orang dalam hal pembagian.

2. Tidak menghiraukan orang-orang yang bodoh.

3. Bersabar atas gangguan yang menimpa.

4. Meneladani orang-orang yang telah datrulu.

Catatan

Dalam riwayat Abu Dzar, hadits Ibnu Mas'ud disebutkan lebih
dahulu daripada jalur Mu'adz dari Ibnu Aun dari Hisyam dari Anas.

Namun, yang benar adalah diakhirkan agar jalur hadits Anas bisa
tersusun secara berurutan. Saya kira kejadian ini hanya perubatran dari
sebagian periwayat; dari Al Farabri. Karena jalur hadits Anas terakhir
tidak disebutkan dalam riwayat An-Nasafi. Seakan-akan Imam
Bukhari mencantumkannya belakangan hingga beliau menulisnya
bukan pada tempat yang semestinya.
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58. Sariyyah (Ekspedisi) Ke Arah Najed

d,: *'r+ il' J:"t;t,>1 :Jur;4i"?nt u1r; i,.f
' ' ol ' o ,-.\;. t t &i f4.'AL',;t g,V'J.,ei iid y,F.

.lx:#-&e;}
4338. Dari Ibnu Umar RA, dia berkata, "Nabi SAW rnengirim

ekspedisi ke arah Najed dan aku berada padanya. Maka bagian kami

mencapai 12 ekor unta. Lalu kami diberi tambahan masing-masing

seekor unta. Maka kami pulang manbawa 13 ekor unta."

@:
(Bab Sariyyah [ekspedisiJ ke arah Nejed). Demikianlah, Imam

Bukhari menyebutkan peristiwa ini sesudatr perang Tha'if. Adapun

yang disebutkan para penulis kitab Al Maghazf bahwa ekspedisi ini

terjadi sebelum Nabi SAW berangkat dalam rangka pembebasan kota

Makkah. Ibnu Sa'ad berkata, "Peristiwa ini terjadi pada bulan Sya'ban

tahun ke-S H." Ulama selainnya mengatakan bahwa peristiwa ini

terjadi sebelum perang Mu'tah. Sementara perang Mu'tah terjadi pada

bulan Jumadil seperti telah disebutkan. Ada juga yang mengatakan

pada bulan Ramadhan.

Mereka berkata, "Ekspedisi ini dipimpin Abu Qatadah, dengan

jumlah 25 personil, dan berhasil merampas 200 unta dan 2000

kambing dari suku Ghathafan." As-Sariyyah artinya yang keluar

dimalam hari. Sedangkan 'ls-Saariyah' adalah yang keluar disiang

trari. Sebagaian pendapat mengatakan, dinamakan demikian karena

kepergiannya secara sembunyi-sembunyi. Pernyataan ini

berkonsekuensi bahwa ia diarnbil dari kata as-siru (ratrasia). Namun,

ini tidak benar, karena antara kata 'as-sar$ryah' dan'as-sirr' terdapat

perbedaan huruf yang membentuknya. Ia adalatr bagtan pasukan yang

keluar dari pasukan besar untuk misi tertentu dan kemudian kembali
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ke induk pasukan. Pada umumnya jumlahnya antara 100 hingga 500
personil. Jika lebih 500 personil, maka dinamakan minsar. Jika lebih
800 personil maka disebut jaisy. Sedangkan jumlah antara keduanya

disebut hibthoh. Kalau lebih dari 4000 personil maka disebut juhfal.
Apabila lebih maka disebut Jaisy Jirar. Adapun Al Khamis adalah

pasukan yang sangat besar. Apa yang berpisah dai sariyyaft, maka

disebut Ba'ts. Jika jumlahnya 10 personil atau lebih maka disebut

Hafirah. Kalau berjumlah 40 personil disebut Ushbah. Kalau sampai

300 maka disebut Muqnab, dan yang lebih dari itu disebut Jamrah.

Adapun Al Katiibah artinyapasukan yang tidak berpencar.

Hadits Ibnu Umar yang disebutkan pada bab ini telah dijelaskan
pada pembahasan tentang ketetapan seperlima rampasan perang.

Penyebutannya sesudah hadits Abu Qatadah mengisyaratkan bahwa

keduanya adalah sama.

59. Nabi SA'!V Mengutus l(halid bin Al Walid ke Eani Jadzimah

i9 *3f h' * a,,>1.:Jti yj ,r t'y',*',i/1,,f
r;ii'o| trll-irr lrt)' A.ics ,GL ; jll.j' ;.
.',*ll'r "e fi- "no'J;^i .(*,61?, o j A 6;i ui:f
lr'*ti :tr- ;i i'; t:t{ tiy & ;+1 , h, F JtE;,
,Jtbi >iV;ib. y; q.*i Ji;f y rrr3 :tji .i:;i L ,y;L)' rr/ I Jg

.a,

'J' E,s,;eii *'r+ h',k d, t af &- .;,+i

,Lr.G'* \ Uli;f j\ ;a;la ;u *3 * i,' jb
.rif;

4339. Dai Az-Zuhri, dari Salim, dari bapaknya, dia berkata,
"Nabi SAW mengirim Khalid bin Al Walid kepada bani Jadzimah, dia
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menyeru mereka kepada agama Islam, tetapi mereka tidak bisa
mengucapkan 'aslamnaa' (karrri telah masuk Islam) dengan baik.
Mereka hanya mengatakan 'shaba'na... shaba'na...'(kami keluar dari
satu agama dan masuk kedalam agama yang lain). Maka Khalid
membunuh sebagian mereka dan menahan sebagiannya, lalu
menyerahkan tawanannya kepada setiap orang dari kami. Hingga
suatu hari Khalid memerintahkan setiap orang diantara kami agar

membunuh tawanannya. Aku berkata, 'Demi Allah, aku tidak akan

membunuh tawananku dan tidak seorang pun sahabat-sahabatku yang

membunuh tawanannya'. Hingga kami datang kepada Nabi SAW dan

menceritakan pada beliau. Nabi SAW mengangkat kedua tangannya
dan mengucapkan, 'Ya Allah, sesungguhnya aku berlepas diri
kepadamu dari apa yang dilakukan Khalid'. (dua kali)."

Keteransan Hadits:

(Bab Nabi SAW mengutus Khalid bin Al Walid kepada bani
Jadzimah). Yakni Ibnu Amir bin Abdu Manat bin Kinanah. Al
Karmani mengalami kesalahan, dia menduga bahwa ia adalah bani
Jadzimah bin Auf bin Bakar bin Auf, salah satu kabilah Abdul Qais.
Pengutusan ini terjadi setelah pembebasan kota Makkah di bulan
Syawal sebelum keluar menuju Hunain, menurut semua pengamat
peperangan Nabi SAW. Kaum itu bertempat tinggal di bagian bawah
Makkah dari arah Yalamlam. Ibnu Sa'ad berkata, "Nabi SAW
mengirim Khalid bin Al Walid kepada mereka dengan membawa 350

personil pasukan dari kaum Muhajirin dan Anshar untuk mengajak

raereka memeluk agirma Islam dan bukan untuk berperang."

Imam Bukhari meriwayatkan hadits pada bab ini dari Mahmud,
dari Abdurrazzaq, dari Ma'mar, dan dari Nu'aim, dari Abdullah, dari

Ma'mar, dari Az-Zahri, dari Salim, dari bapaknya. Mahmud yang

dimaksud adalah Ibnu Ghailan. Nu'aim adalah Ibnu Hammad.

Sedangkan Abdullah adalah Ibnu Mubarak. Dalam riwayat Al Ismaili
terdapat keterangan yang mengindikasikan bahwa redaksi di tempat

ini menurut versi riwayat Ibnu Mubarak.

196 - T'ATIIUL BAARI



Af-,: 4-J, dll

berkata, "Hakim bin Abbad menceritkan kepadaku, dari Abu Ja'far -
yakni Al Baqir- dia berkata , !-jt G a-'Jit y ilt ,,I; )itt'J?t U;.
,)".trt'^ii 

d t *;rS rf,.J,-y,t Jik'€t'',4 (Rasutultah SAW mengirim

Khalid bin Al Walid ketika beliau membebaskan Makkah kepada bani
Jqdzimah untuk menyeru kepada Islam dan heliau tidak mengutusnya

untuk berperang).

tii* ,sA ,oj*-tj;rtti$.i tjpbiryli.i-'s,ti (Mereka tdak

dapat mengucapkan 'aslamna' dengon fuik, namun mereka hany*
mengcttakan, 'shaba'na... shaba'na'). Hal ini menunjukkan bahwa
Ibnu Umar (periwayat hadits itu) mematrami yang mereka maksudkan

adalah Islam yang sebenarnya. Pemahaman ini didukung bahwa kaum

Quraisy biasa menggunakan kata shaba'a bagl setiap yang masuk
Islam, hingga kata ini masyhur di antara merek4 dan umumnya
digunakan dalam konteks celaan. Oleh karena itu, ketika Tsumamah
bin Utsal masuk Islam dan datang ke Makkatr untuk umrah, maka
mereka berkata kepadanya, "Shaba'ta (apakah engkau telah

meninggalkan agama kita?)". Dia menjawab, ti.ii.,iJj ! (Tidak,

bahkan aku masuk Islam). Ketika kata ini masyhur diantara rnereka
untuk menggantikan makna kata aslamrr, (aku masuk Islam) maka
mereka murggunakannya. Adapun Khalid merratrami kata ini dalam
arti yang sebenarnya. Karena makna dasar l<ala shaba'za adalatr kami
keluar dari agama dan masuk kedalam agama lain. Khalid tidak
merasa cukup dangan hal ini hingga mereka meqratakan dengan tegas
masuk Islam.

Al Khaththabi berkata: Kenrungkfurm Khdid menghukum
mereka, karena tidak mau mengucapkan dqgm tegas kata 'Islam'.
Dalam hal ini lftalid memahami batrwa mereka berbuat demikian
karena terpaksa dan tidak mau tunduk sryernrhnp kepada agama.

Oleh karena itu, dia membunuh mereka atas dasar penakwilan
terhadap perkataan mereka.
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-,....-,t-t..€r-'&-k-Ug SSti (Maka Khalid membunuh sebagian

mereka'rlr, *"nrhon ,u:bogian yang lain). Dalam perkataan lbnu
Sa'ad disebutkan, "Dia memerintahkan agar mereka ditahan, dan
pasukannya pun menahan mereka. Lalu mereka diatur dalam barisan
dan kemudian dibagi-bagikan kepada anggota pasukannya." Maka
mungkin dikompromikan bahwa' mereka menyerah setelah melakukan
perlawanan.

A119,Yt S il{3j (Dio menyerahkan kepada setiap laki-

laki diantara kami tawanannya). Yakni diantara sahabat-sahabatnya
yang bersamanya dalam ekspedisi itu. Dalam riwayat Al Baqir
disebutkan, .iilJr tki nfii ri;Or i,f ilUr rlir :!vP j'i6
.il3r,#l+b" "j f*3i'#. ;6 (Khalid berlcata kepada mereko,

'Letalclran senjata, sesungguhnya manusia telah masuk Islam'.
Mereka pun meletakkan senjata. Lalu dia memerintahkan mereka
agar berjalan pelan-pelan, lalu ditebas dengan pedang).

?;- otj. q r? (Hingga ketika suotu hari). Dalam riwayat Abu

Sa'ad, 'rJib|+jii:+tA otf i,ne 6!ti'r;!rl,f tl.ii (Ketilra

menjelang fajar Khalid menyentkan bagi siapa yang bersamanya
tawanan agar memenggal lehernya).

tt i 9,ft, y fi-oi (Hendaklah setiap taki-laki diantara kami

membunuh tawanannla). Dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan

de,ngan lafazh, lt:.1 J5 (Setiap orang).

i,11 gr6ai q h,r,fi-ti,rriJilr ,ilri ,iriii (Aku berkata,

"Demi Allah, aht tidak akan membunuh tawananku dan tidak seorang
pun diantara sahabatlru yang membunuh tawanannya). Dalam riwayat
Ibnu Sa'ad disebutkan , o't7q:it $1i |ngi$g i,ri O ,'iJ6 * ;. t10

F';,f ,h)6 )6\t2 @dapun bani Sulaim mereka membunuh siapa

yang ada dalam tahanan mereka. Sementara kaum Muhajirin dan
Anslrur hanya melepaskan tahanan mereka). Di sini terdapat
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keterangan yang membolehkan bersumpah untuk menafikan perbuatan

orang lain jika ada keyakinan mereka akan menaatinya.

ae'* \ qll;i ,ii';cri fyo Altah, sungguh atat bertepas diri
kepadamu dari apa yang dilalatkan Khalid). Al Khaththabi berkata,
'Nabi SAW mengingkari sikap Khalid yang tergesa-gesa dan tidak
meneliti persoalan mereka dengan baik, sebelum mengetahui maksud
perkataan mereka'shaba' na'

;;f* @ua leali).Ibnu Asakir menambahkan dari Abdurrazzaq

yang dinukil oleh Al Ismaili, r;tiii (Atau tiga kali). Dalam riwayat

selainnya disebutkan , ?r:i llXi Qiga kali).Al Baqir menarnbahkan

dalam riwayatnya, ;tt?i ,iA V *i it i' & l' J?:) bt i'#'# Su"r*,t'i;a & ??i ,:,!TJi'6 *qt )i'S+ti lF :t'F
iri3 lt "bi'# (Kemudian Rasulullah sAWmemanggil Ali dan berkata,

'Keluarlah kepada kaum itu dan jadikan urusan jahiliyah berada di
bawah lwkimu'. Dia keluar hingga datang kepada mereka sambil
membawa harta, mala tidak tertinggal bagi mereka seorang pun
melainlran dibayarlran diyatnya).

Ibnu Hisyam menyebutkan dalam kitabnya Ziyadat As-Sirah
bahwa seorang laki-laki diantara mereka meloloskan diri dan
mendatangi Nabi SAW untuk menyampaikan berita. Dia bersabda,

'Apakah ada seseorang yang mengingkarinya?' Maka orzmg itu
menyebutkan kepada beliau sifat-sifat Ibnu Umar dan Salim, mantan
budak Abu Hudzaifah." Ibnu Ishaq menyebutkan dari hadits Ibnu Abi
Hadrah Al Aslami, dia berkata, "Aku berada pada pasukan berkuda
Khalid, maka seorang pemuda dari bani Jadzimah berkata kepadaku,

dan saat itu aku telah mengumpulkan kedua tangannya di lehernya

dengan tali, 'Wahai pemuda, apakatr engkau mau mengambil tali ini
dan menuntunku kepada wanita-wanita itu?' Aku berkata, 'Ya'. Aku
menuntunnya dengan tali itu. Si pemuda berkata, 'Masuk Islamlatr

watrai Hubaisy sebelum kehidupan berakhir.
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Seorang wanita diantara mereka berkata, 'Engkau telah selamat

sepuluh, sembilan dan ganjil, delapan berturut-turut'." Dia berkata,

"Kemudian aku memenggal leher pemuda itu. Wanita tadi

menelungkupinya dan terus menciuminya hingga dia meninggal

dunia."

An-Nasa'i dan Al Baihaqi fneriwayatkan dalam kitab Ad-Dala'il
dengan sanad yang shahih dari hadits Ibnu Abbas seperti kisah ini dan

dia berkata kepadanya , '.}jii i'ii nal'afp 'rb3 ii|e I ,jt. i)ut
. , . t, a , a a. | --ott ,ae -. s.la--e &'-ii aiVr ;r"W ,i& ,i:;A -4 j6- i;" qt

,*;{i loe',i i,tut *tyi;& ',4,u.1ryF$'ul"i fu
t"Qt (Pemuda itu berkata, 'Aku tidak termasuk mereka, sungguh aku

mencintai seorang wanita diantara mereka, biarkanlah aku

melihatnya sekali saja'... kemudian dikatakan... mereka pun menebas

lehernya. Wanita tersebut datang dan menjatuhkan diri padanya lalu
berteriak satu atau dua kali kemudian meninggal. Mereka
menyebutkan hal itu kepada Nabi SAW maka beliau bersabda, 'Tidak

adakah di antara kamu seseorang yang memiliki belas kasihan? ).
Dirirvayatkan Al Baihaqi dari jalur Ibnu Ashim dari bapaknya seperti

kisah ini dan dia berkata dibagian akhir, |*i 9,tV19|c,1t Jg

L--t6 ," * (Wanita itu turun dari tandunya mentlatangi si pemuda

dan mengiba hingga akhirnya meningga[).

60. Ekspedisi Abdulah bin Hudzafah As-Sahmi dan Alqamah bin
Mairzz;in. Al Mudlaji. Dikatakanr la adalah f,kspcdisi Anshar
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:JJi $ri}1 dlrrS tr;r'ri :Jta,, .tri:*,,' .tL; ;.tri;u :,Su

dt jler;,ojr--) tX'#.'#,y': r'r\;.r;jllr
'6J ,lr, 1Jt el; ,F tS,: ui .16r ,y h qr i' .,l-
9t;; Y arv;'j ,Jw *, y\t -t, ,;t * .'^?;

'!:ltji' 1outt 'Yqt;; J\
4340. Dari Abu Abdurratrman, dari Ali RA, dia berkata, "Nabi

SAW mengirim suatu ekspedisi. Beliau mengangkat seorang laki-laki
Anshar dan memerintahkan mereka untuk menaatinya. Laki-laki
tersebut marah dan berkata, 'Bukankah Nabi SAW telatr

memerintahkan kalian untuk menaatiku?' Mereka berkata, 'Benar'.

Dia berkata, 'Kumpulkan untukku kayu bakar'. Mereka pun

mengumpulkannya. Dia berkata, 'Nyalakan api'. Mereka pun

menyalakannya. Dia berkat4 'Masuklatr kalian ke dalamnya'.

Sebagian mereka memegang sebagian yang lain dan berkata, 'Kita lari
kepada Nabi SAW dari api'. Mereka tetap dalam keadaan demikian
hingga api itu padam dan kemarahan lakilaki itu pun reda. Hal itu
sampai kepada Nabi SAW, maka beliau bersabda, 'Sekiranya mereka

memasukinya niscaya tidak akan keluar darinya hingga hari kiamat.

Ketaatan adalah pada yang ma'ruf (baik)'."

Keterangan Hadits:

(Bab el<spedisi Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi dan Alqamah

bin Mujazziz Mudlaji. Dikatakan ia adalah el<spedisi Anshar). Saya

(Ibnu Hajar) katakan, demikian judul bab yang disebutkan Imam

Bukhari. Dia mengisyaratkan kepada riwayat Ahmad, Ibnu Majah

-serta 
dinyatakan shahih oleh Ibnu Khuzaimalr- Ibnu Hibban, dan

Al Hakim dari jalur Umar bin Al Hakam dari Abu Sa'id Al Khudri,

dia berkata, ;(4i o1 f. e )'t; i',-^ib'pj y il' ,r& lt l?;',*;
*'# ]1:t ,*rsr 4 y,a,osi ri-*st ,raii €r ii (ttr It jl$t ,p
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L.o; gU€': ,;*.7r;,*1 q rrs't.r..ilJr Oe i. At lRasulullah SAW

mengutus Alqanruh bin Mujuzziz pada suatu ekspedisi dan aku

cliantara mereka. Ketika kami sampai ke puncak peperangan kami

utau kami berada disebagian ialan clia memberi izin kepada

sekelontpok posukan, tlan mengangkat Abdullah bin Hudzafah As'

sahmi sebagai pemimpin merelh, dan dia termasuk peserta perong

Baclar. Mako disana terjacli senda gurau).

Ibnu Sa'ad menyebutkan kisah ini seperti redaksi diatas.

Menurutnya, penyebab peristiwa ini adalah sekelompok orang

Habasyah terlihat oleh penduduk Jeddah. Maka Nabi SAW mengirim

Alqamah bin Mujazziz pada bulan Rabi'ul Akhir tahun ke-9 H dengan

membawa 300 personil kepada mereka. Ketika sampai ke Jazirah di

tepi laut dan hendak mengarungi laut untuk mendekat, orang-orang itu

pun melarikan diri. Saat kembali, sebagian oriurg terburu-buru pulang

untuk menemui keluarganya. Maka Abdullah bin Hudzafah diangkat

untuk memimpin mereka yang terburu-buru.

Ibnu Ishaq menyebutkan versi lain, menurutnya penyebab kisah

ini, yaitu pembunuhan Waqqash bin Mujazziz pada perang Dzu

Qarad. Maka Alqamafu bin Mujazziz hendak menuntut balas atas

kematian saudaranya. Oleh karena itu, Rasulullatt SAW morgutusnya

pada ekspedisi ini. Aku berkata: Hal ini menyelisihi apa yang

disebutkan Ibnu Sa'ad, kecuali bila dilakukan penggabungan bahwa

Nabi SAW memerintahkan dua hal itu sekaligus. Menuntt Ibnu Sa'ad,

kejadian ini berlansung pada bulan Rabu'ul Akkhir tahun ke-9 lI-

Adapun kalimat, "Dikatakan bafiwa ia adalatr ekspedisi kaum

Anshar", merupakan isyarat dari Imam Bukhari batrwa peristiwa itu

terjadi lebih dari satu kali. Demikian menunrt saya, karena perbedaan

redaksi keduanya dan n:lma pemimpinnya. Adapun penyebab

sehingga sang pemimpin memerintahkan untuk masuk api, ada

kemungkinan dilakukan penggabungan dengan sedikit penakwilan.

Namun, kemungkinan ini diperkecil oleh penyebutan Abdullah bin

Hudzafah As-Satrmi Al Qurasy sebagai seorang Anshar. Nasab

Abdullah bin Hudzafah sendiri telah disebutkan pada pembahasan
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tentang ilmu. Kemungkinan makna 'Anshar' disini dipahami dalam

konteks yang lebih umum, yaitu bahwa dia menolong Rasulullah

SAW secara garis besar.

Ibnu Qayyim cenderung mengatakan batrwa kejadian ini terjadi

lebih dari satu kali. Adapun Ibnu Al Jauzi berkata, "Kalimat 'dari

kaum Anshar' adalatr kesalahan sebagian periwayat, bahkan yang

benar adalah 'As-Sahmi'." Saya berkata: Perkataan ini diperkuat

hadits Ibnu Abbas yang dikutip Imam Ahmad bahwa firman Allah

dalam surah An-Nisaa' [4] ayat 59, t*i2lor t$bi rriii oilir # U

'e iri d:i i'J'J|}, (Hai orang-orang yong beriman, taatilah Allah

dan taatilah Rosul (Nya), dan ulil amri diantara kamu) turun

berkenaan dengan Abdullatr bin Hudzafah bin Qais bin Adi yang

diutus Rasulullah SAW dalam suatu ekspedisi. Riwayat di atas akan

disebutkan pada tafsir surah An-Nisaa'.

Syu'bah meriwayatkan dari Zubaid Al Yami dari Sa'ad bin

Ubaidah, "b: (S"orong laki-laki), tanpa menyebutkan dari Anshar dan

tidak pula menyebutkan namanya. Imam Bukhari menyebutkannya

pada pembahasan tentang Khabar Al Wahid (berita yang disampaikan

satu orang). Adapun Alqamah bin Mrujzziz menurut pendapat

sebagian adalah Al Mujazzaz, tetapi versi pertama lebih benar. Iyadh

berkata, "Kebanyakan periwayat menukil dengan kata "Mujarrir".
Sementara dari Al Qabisi menukilnya "Mujazziz" dan inilatr yang

tepat." Saya katakan, Al Karmani mengemukakan pendapat yang

cukup ganjil. Dia meriwayatkannya "Muharrir" atau "Muharrar".
Tentu saja ini adalah kesalahan. Dia adalah anak seorang ahli jejak

dan tapak kaki (qa'if) yang akan disebutkan pada pembahasan tentang

nikah ketika membahas hadits Aisyah sehubungan deng11

perkataannya terhadap Zaid bin Haritsatr dan anaknya Usamah, 
'p.ol

F ]rj i'ii'l; oio (Sesunggahnya sebagian dari pada kaki-kaki ini

adalah dari sebagiannya). Alqamatr adalah seorang sahabat dan anak

seorang sahabat.
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Imam Bukhari meriwayatkan hadits pada bab ini dari Musaddad,

dari Abdul Wahid, dari Al A'masy, dari Sa'ad bin Ubaid, dari Abu

Abdurahman, dari Ali RA. Abdul Wahid adalah Ibnu Ziyad,

sedangkan Abu Abdurrahman adalah As-Sulami.

'4 (Dia maralr). Dalam riwayat Hafsh bin Ghiyats dari Al

A'masy pada pembahasan tentang hukum-hukum disebutkan, i= li
'# (Dia marah kepado mereka). Dalam riwayat Imam lvluslim

disebutkan,|F e e:#O (Mereka membuatnya marah dalam suatu

hat).

tjwJ tri i.\i :'JJi (Beliau berkata, "Nyalakanlah api"). Dalam

rirvayat Hafsh disebu&an, I 'i,: iniii V|itz ,i'jLi'b's* tiui

4. *; (Dia berkato, 'Aku mengharuskan kalian hendokloh kalian

mengumpulkan kayu bakar dan menyalakan api kemudian masuk ke

dalamnyo). Hal ini menyelihi hadits Abu Sa'id. Karena di dalamnya

dikatakan bahwa kaum itu menyalakan api untuk suatu keperluan

mereka atau untuk menghangatkan badan, maka pemimpin mereka

berkata, "Bukankah wajib bagi kalian untuk mendengar dan taat?"

Mereka berkata, "Benar!" Dia berkata, "Aku mangharuskan kalian

atas dasar hakku dan ketaatan kepadaku untuk melompat ke dalam api

ini."

r-biiT -'ft-?J.,hi .t;4 (Mereka pun ingin melah*annya

dan sebagian mereka memegang sebagian yang latn). Dalam riwayat

Flafshah disebutkan, F.,'-Jtl',1,*;;'$-,:iri V. )?!ttur'F tl.ii

{Ketika mereka hendak masuk di dalamnya mereka pun berdiri dan

saling memandang satu sama lain).Ibnu Jarir meriwayatkan dari jalur

A.bu Muawiyah, dari Al A'masy, q.ftu.riii;r f :e :''r3 'Airi
{Seorang pemuda di antara mereka berkata, 'Janganlah kalian

terburu-buru memasukinya'.). Dalam riwayat Zaid, dari Sa'ad bin
Ubaidah pada pembatrasan tentang Khabar Al Wahid disebutkan,
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L+ L|fr ;fy,;ti;i )-i:,tiiiii; bi ri3riU (Mereka hendak

memasukinya. Namun sebagian berkata, 'Hanya saja kita lari
darinya'.).

]uJr Lri;; & ,jri 6 TUae*a senantiasa demikian hingga api

itu padam). Dalam riwayat Hafsh disebutkan , ?L3\l$ff i rlti
)$ 1feffia merelca dalam lceadaan demikian, tifu-tifu api padam).

'rJb'r$.i Ttntu kemarahannya reda). Hal ini juga meyelisihi

hadits Abu Sa'id. Dikatakan bahwa dia hanya bercanda. Dikatakan
juga batrwa mereka telah bersiapsiap hingga sang pemimpin mengira

mereka akan melornpat ke dalam api, maka dia beftata, 'Tahanlah diri
kalian, sesungguhnya aku hanya bercanda dengar kalidl'."

r) -$1+ iir ,P ,;, $ {X*roi kepodo Nabi MW). Dalam

riwayat Hafsh disebuftan, ti-l;.'.1Jti-d;t * it & CUfi;.5
;t)iia ilr k e Ur.r t fi ga itu diceritakan kepada Nabi

SAW, ketika mereka kembali maka mereka menceritakantrya kqada
Nabi SAW).

-- 
* ilgri:? 6 (Mereka tidok keluar darinya hinga

hari Kiamar,). Dalam riwayat Hafsh disebutkan, tL{ L+ f2ii ri
(Merelra tidak keluar darinya selamanya). Dalam riwayat Zubaid

disebutkan ,-ft4t # j\V.ryl P (Uere*a senantiasa di dalamnya

hingga hari Kiamar). Makzu&rp" mereka memasukinya dalmr rangka

maksiat, sementara onmg yang berbuat maksiat patut mandapatkan

neraka. Mungkin juga yang dimaksud" 'Sekiranya mereka

memasukinya disertai keyakinan menghalalkannya niscaya mer,eka

tidak akan keluar darinya selamanya." Kanrf,ia kata g@ti 'nya' pada

lafazh, "Sekiranya mereka memasukinya'', rmtuk pi yang mereka

nyalakan, sedangkan kata ganti 'nya'pada lafazh'hereka tidak keluar

darinya selamanya", rmtuk neraka di akhirat. Sebab mereka telatl

melakukan perbuatan terlarang, yaitu me,mbrmuh diri mereka.

TATIITTL BAARr - 2OS



Mungkin juga -dan ini lebih kuat- bahwa kata ganti tersebut semuanya

kembali kepada api yang mereka nyalakan. Maksudnya, mereka

mengira jika memasukinya dengan sebab ketaatan terhadap pemimpin

mereka, niscaya tidak akan membahayakan mereka. Maka Nabi sAW

mdngabarkin bahwa'sekiranya mereka memasukinya niscaya akan

terUatra*-iin mati, maka mereka tidak keluar dirinya.

ig}jjjl ,;bati (Ketaatan pada perkaro yang ma'ruJ). Dalam

,iW,qyst Hafsh disbutkan , ltiil,g Lri,lr 6l lsesungguhnya ketaatan

itu,pgdaperkara yang ma'ru!).Dalam riwayat Zubaid disebutkan , 
'J6)

'f eUVi ,;y$.(Betiau bersabda kepado yang lainnya, 'Tidak

ada'keraatan pada perkara mal<siat'.). Dalam riwayat Imam Muslim

melalui jalur ini disebutkan,, Ui t,tp -f#r i,r-iir (i i-jyJ.'J6j

lBLfiau mengatakan kepada yang lainnya -yang ,rdok *ou ^,no*'
pbtintcli-.tersebut- perkataan yang bgik). Dalam hadits Abu Sa'id

disfihut+san , i:t-iJii I'j l*i; € €;i';7, (Barangsiapa di antara

mgrgJu.;llenterintghkan kalian perbuatan maksiat, maka ianganlah
kalian menaatinya)

Pglpi?rap vane Danat Diambil:

1r .. Hukum yang dikeluarkan dalam keadaan maratr tetap

,, , ,{iperlakukan selama tidak menyalahi syariat.

{.,,,.,Ke,marahan dapat mempenganrhi mereka yang berpikiran bijak.

3.;* ,,Iuran kepada Allah menyelamatkan dari neraka, berdasarkan

;;r'','''f,erkataan mereka, "Hanya saja kita lari kepada Nabi SAW dari

r;"'","n€raka." Maksud lari kepada Nabi SAW adalah lari kepada

,.r,... dllah, dan lari kepada Allah biasa digunakan untuk menyebut

'ri: keimanan. Allah berfirman dalam surah Adz-Dzaxtyaat [51]
",, ,j, rlya, 50, ry \: y e ;tf' Jl r5l1 lUotca segeralah kembali

" ," ki_-po,do (menaati) Altah. Sesunggthnya aku seorang pemberi
' ' peringatan yang nyata dari Allah untulonu).
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4. Perintah mutlak tidak mencakup seluruh keadaan. Karena Nabi

SAW memerintahkan mereka untuk menaati pemimpin, maka

mereka memahaminya berlaku umum bagi setiap keadaan,

hingga pada saat pemimpin marah dan memerintahkan untuk

maksiat. Lalu Nabi SAW menjelaskan kepada mereka bahwa

perintah untuk menaati pemimpin terbatas pada apa yang tidak

dalam kemaksiatan.

Syaikh Abu Muhammad bin Abu Jamrah menyimpulkan bahwa

sekelompok ummat ini tidak akan bersepakat dalam kesalahan,

karena ekspedisi tersebut terbagi dalam dua bagian; Kelompok
yang siap memasuki api karena mengira sebagai suatu ketataan,

dan sebagian memahami hakikat perintatr yang hanya terbatas

pada perkara yang bukan maksiat. Maka perbedaan mereka

menjadi sebab turunnya rahmat bagi semuanya.

Barangsiapa yang niatnya tulus maka akan mendapatkan

kebaikan. Seandainya dihadapkan dengan keburukan, maka

Allah memalingkan darinya. Oleh karena itu, sebagian atrli

ma'rifah berkata, "Barangsiapa yang jujur bersama Allatr
niscaya Allah akan melindunginya. Barangsiapa tawakkal

ke'pada Allah niscaya Allah akan mencukupinya."

5.

6.

61. Pengutusan Abu Musa dan Mu'adz ke Yaman sebelum Haji
Wada'

ie3 ;; ti *', 15 lu' ;; I' J;, d;. :Jsi;';. ,tj ,y
:ji ,:\ *,;e:,i,lr'6r,Ju,f, J\,F i
F 3u;u .tk,ti t:*.: .t:;i r) t:;- ,iC';,guq ,;tr,
oL-{ y'f erLiy!:tik ont,y J\q:tt
,;.i y ri e;,tr')t3 *'F (# :,>Li +G i qi
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'#';g .l\ J*',? * e dio,;;,; :b q
,* J\i+ "6*,.'* i:+'P; til:,o6t 9i'i.=;''"t tg

o''J-l;.';t br tu:iu ts ';) *. ir. &t * t;- ,icl'i Sui

. . 1."-1 i ,6,, z -ct t ,.-'- ri. t lil ,o1,,I ^ iret-, ,l-:Jl ;,r" GF t>:a -tl; l.iPu c"$tt
' ,oi;'^f,.> .c,' ),r,
.r?tt r---;>l t^> ,r?9 r---:>3
Y.'

^.,/,.11 .--5

4341-4342. Dari Abu Burdah, dia berkata, "Rasulullah SAW
mengirim Abu Musa dan Mu'adz bin Jabal ke Yaman." Dia berkata,

"Beliau mengirim setiap salah satu dari keduanya kepada mikhlaf."
Dia berkata, "Yaman terdiri dari dua mikhlaf" Kemudian beliau

bersabda, "Permudahlah dan jangan mempersulit. Berilah berita
gembira dan jungan membuat lai." Setiap salah seorang dari

keduanya berangkat ke tempat tugasnya. Setiap salah satu dari

ked.uanya apabila berjalan di wilayahnya dan dekat dengan

sahabatnya, rnaka dia memperbarui perjumpaan dan memberi salam

ti*pada sahabatnya. Suatu ketika Mu'adz berjalan di wilayah yang

dekat dengan sahabatnya, Abu Musa. Dia datang berjalan di atas
'ir.righal miliknya hingga sampai kepadanya. Tampak dia sedang berdiri

rlan orang-orang telah berkumpul disekelilingnya. Ternyata seorang

laki-laki berada di sisinya dan kedua tangannya telah dikumpulkan ke

lehemya. Mu'adz berkata kepadanya, 'Wahai Abdullah bin Qais, ada

upa dengan orang ini?' Dia menjawab, 'Ini adalah laki-laki yang kafir
setelah dia memeluk Islam'. Dia berkata, 'Aku tidak akan turun

hingga dia dibunuh'. Dia berkata, 'Sesungguhnya dia didatangkan

untuk itu, maka turunlah'. Dia berkata, 'Aku tidak turun hingga dia

dibunuh'. Maka beliau memerintahkan agar orang itu dibunuh.
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Kemudian beliau turun dan berkata, 'Wahai Abdullah, bagaimana
engkau membaca Al Qur'an?' Dia menjawab, 'Aku membacanya
berkesinambungan siang dan malam'. Dia berkata, 'Bagaimana
engkau membacanya wahai Mu'adz?' Dia berkata, 'Aku tidur diawal
malam, kemudian aku berdiri (shalat) dan telah menyelesaikan bagian
tidurku, lalu aku membaca apa yang dituliskan Allah atasku. Aku
mengharapkan pahala dari tidurku sebagaimana aku mengharapkan
pahala dari shalatku'."

Keterangan Hadits:

(Bab pengutusan Abu Musa dan Mu'adz ke Yaman sebelum haji
Wada). Seakan-akan penyebutan, "sebelum haji wada"' merupakan
isyarat kepada apa yang tercantum pada sebagian hadits, bahwa dia
kembali dari Yaman dan bertemu Nabi SAW di Makkah pada haji
Wada'. Namun, kata 'sebelum' adalah relatif. Saya telah
mengemukakan pada pembahasan tentang zakat tentang hadits
Mu'adz, yakni kapan dia diutus ke Yaman. Ahmad meriwayatkan dari
jalur Ashim bin Humaid, dari Mu'adz, jl*if &' & i' J?:rk 6
lti"iw;i:, *Uef g,e:)t (Ketikn Nabi SAW mengutusnya ke yaman,

beliau lceluar berwasiat/berpesan lcepadanya sementara Mu'adz
berada di atas hewan tunggangannya). Dari jalur Yazid bin Quthaib
dari Mu'adz disebutkan, Lj ,i,6 1r ,)i*ii" n' e'$t 6:;t t:J

'!t-2b'F',4-btbl lqui ,:&F y; ti, Jetx. (Ketika Nabi sAW

mengutusku ke Yaman beliau bersabda, 'Aku telah mengutusmu
kepada kaum yang memiliki hati-hati lembut, perangilah bersama
orang yang menaatimu, siapa yang menentangmu.). Para penulis
kitab Al Maghazi menyatakan peristiwa ini terjadi pada bulan Rabi'ul
Akhir tahun ke-9 H.

Imam Bukhari meriwayatkan hadits ini dari Musa, dari Abu
Awanah, dari Abdul Malik, dari Abu Burdatr. Abdul Malik yang
dimaksud adalatr Ibnu Umair.
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,?i u.i *j f i' .,r; yt Jt-')'6;. ;J$it"i ,;j$ (Abu Burdah

berkata, "Rasulullah SAW mengutus Abu Musa'). Rwayat ini mursal.

Akan tetapi Imam Bukhari mengiringinya dengan jalur Sa'id bin Abi

Burdah dari bapaknya, dari Abu Musa dengan sanad yang muttoshil

(bersambung). Meski yang berkaitan dengan pertanyaan adalah

tentang minuman, tetapi matsudnya adalah menetapkan kisah

pengutusan Abu Musa ke Yaman dan inilah yang menjadi inti bab di

atas. Kemudian dia mengukuhkannya dengan jalur Thariq bin Syihab,

dia berkata, Abu Musa menceritakan kepadaku, dia berkata, i'*j *
€}-; ";r3i 

,;l.Fi f &' e !' (Rasulullah SAW mengutusku ke

negeri kaumku). Meskipun berkenaan dengan masalah talbiyah saat

haji, tetapi menetapkan asal kisah pengutusan yang dimaksudkan di

tempat ini. Selanjutnya, dia menguatkan kisatr Mu'adz dengan hadits

Ibnu Abbas tentang wasiat Nabi SAW kepadanya saat diutus ke

Yaman. Juga riwayat Amr bin Maimun dari Mu'adz dan yang

dimaksudkan dengannya adalah penetapan asal kisah pengutusan

Mu'adz ke Yaman meski redaksi hadits berbicara tentang hal lain.

Bab diatas mencakup sejumlah hadits, yaitu:

Pertama, hadits tentang pengutusan ke Yaman. Penjelasannya

akan disebutkan pada pembahasan tentang perintatr bertaubat bagi

orang-orang murtad dari jalur Humaid bin Hilal dari Abu Burdah dari

Abu Musa tentang sebab pengutusannya ke Yaman, 'c,Jli ei i:'tlll
-ui^#;-ij'F- iL 6\tdta\,Uyr+t \1.1 rut y Nt & d, J\

Ir
il;,(P ,ft jt Ci sj I i:.,f i;ir '5stt ,i;tti ti Y* * ,t--*: I i,]lut

,# i Sur lDfa [Abu Musal berkata, 'Alcu datang dan bersamaku

dua laki-laki dari lraum Asy'ari,0 keduanya meminta -yaloi untuk

diberi tugas- maka beliau bersabda; Kami tidak akan mempekerjalean

orang yang menginginlcan pekeriaan itu. Akan tetapi pergilah engkau

wahai Abu Musa ke Yaman'." Kemudian beliau mengirim Mu'adz bin

Jabal sesudah itu).
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l.ir.t'fi,i'jr-i ..rx-i- # q y.6$'u:t (Betiau

mengutus setiap salah seorang dari keduanya ke milhlaf,. Beliau
berkata Yaman terdiri dari dua mikhlafl. Mikhlaf adalatr bahasa

Yaman yang berarti daerah, distrik, dan wilayatr. Mu'adz dikirim ke
distrik bagian atas (Aden) dan masuk pula di dalamnya wilayah Al
Janad, yang terdapat masjid masyhur hingga hari ini. Adapun Abu
Musa diutus ke bagian bawah.

[jii..ti (-YJ :rJ;i \i #- (permudahtah dan jangan

mempersulit. Berilah kabar gembira dan jangan membuat lari). Ath-
Thaibi berkata, "Kalimat pertama merupakan makna kalimat yang

kedua Masuk dalam kategori muqabalah maknawiyai (penyebutan

kata yang berlawanan dari segi makna). Karena hakikat perkataan itu
adalah, "Berilatr kabar gembira dan jangan memberi peringatarq

berlaku lembutlah dan jangan membuat lari." Maka sengaja yang

disebutkan hanyalah "berilatr kabar gembira" dan 'Jangan mernbuat
lari", agar tercakup di dalamnya tentang berita gembir4 peringatan,
perlakuan lembut, dan sikap yang membuat orang lari.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, yang tampak bagiku bahwa ratrasia
penggunaan lafazh "berilah kabar gembira" dan 'Jangan membuat
orang lari", bahwa "memberi kabar gembira" adalah asalnya dan

"membuat orang lari" adalatr konsekuensi dari perbuatan lain.
Tujuannya untuk mengisyaratkan batrwa peringatan tidak dinafikan
secara mutlak, berbeda dengan sikap yang membuat orang lari. Maka
cukup menyebut yang menjadi konsekuensi dari peringatan itu, yakni
sikap yang membuat orng lari. Seakan-akan dikatakan; Apabila kalian
memberi peringatan hendaklah tidak membuat orang lari, seperti

firman Allah dalam suratr Thaahaa [20] ayat 44,4 il'it'i l7i 1U"t*
berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah
lembut).

t.V y)o:tLt a*rl q*i o,t ,-ji ep $1 TApabita berjatan di

wilayahnya yang dekat dengan sahabatnya, maka dia memperbarui
perjanjian). Demikian tercantum di tempat ini. Adapun mayoritas
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mengutip dengan redaksi, 
--t*'Si'c;lri 6-i ;trSi:\l ClL r31

f)6-l.i-6i' (Apabila begolan di witayahnya yang dekat dengan

sahabatnya maka dia memperbaharui perjanjian untuk
mengunjunginya). Dalam riwayat Sa'id bin Abi Burdah berikut di bab

ini dikatakan, o,,.,1"'| Liiilii Trj,otrzrgy,ifui (Xeduanya pun saling

mengunjungi. Suatu ketika Mu'adz mengurjungi Abu Musa). Dia
menambahkan dalam riwayat Humaid bin Hilal, 'J #l y ?f ilt
'J 

,t.jr-i 
3ir;7 (Ketika darang kepadanya dia meletakkan bantol

untuknya dan berkata,'Turunlah ! \.
e:r-:e,#, ri| gernyata disisinya terdapat seorang laki-laki).

Saya belum menemukan keterangan tentang namanya. Akan tetapi
dalam riwayat Sa'id bin Abu Burdah dikatakan batrwa dia adalah

seorang Yahudi. Akan disebutkan seperti itu dalam riwayat Humaid
bin Hilal pada pembahasan tentang perintatr taubat bagi orang-orang
murtad disertai penjelasan kisah ini dan perbedaan tentang tempo
taubat yang diberikan bagi orang yang murtad.

,rU6'^-r:irt,jri roifir ** l' + 6-,Jusjj j (Kemudian

beliu turun dan berkata: lYahai Abdullah bagaimana engkau

membaca Al Qur'on? Dia menjawab: Alil membacanya

herkesinambungan). Abdullah adalah nama Abu Musa. Maksud Abu
Musa dengan perkataannya ini adalatr; Ahu senantiasa membaca Al
Qur'an siang dan malam sedikit demi sedikit dari waktu ke waktu.

Kalimat tersebut diambil dai'fawaaq an-naaqah' yang berarti unta

diperah kemudian dibiarkan beberapa saat hingga kantong susunya

herisi dan kemudian diperah lagi, dan demikian seterusnya.

..t , . , a,i:**2 "1'J-3t (Afu telah menyelesaikan bagianku). Ad-

ilimyathi berkata, "Barangkali yang dimaksud adalah 'arbiy'
(kebutuhanku), dan inilatr yang lebih sesuai dengan konteks kalimat."
Saya katakan, apa yang dikatakannya adalah benar sekiranya ada

riwayat yang seperti itu. Akan tetapi yang terdapat dalam riwayat
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shahih adalah kata 'juz'iy' (bagianku). Maksudnya, dia mernbagi
malam menjadi beberapa bagian; satu bagian untuk tidur, dan satu
bagian untuk membaca Al Qur'an dan shalat. Dalam hal ini hendaklatr
tidak menghiraukan kritik terhadap riwayat shatrih han)ra dengan
berpatokan pada khayalan.

.{:*',+-ti G 1iV'*;-16 (Aku mengharapkan pahala dari

tidurku sebagaimana aku mengharapkan pahala dari shatatlat)-
Demikian yang dinukil oleh mereka, )almi meirggunakan kata kerja
bentuk lampau. Sementara dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan

"-116 
(Afu akon mengharapkan), yakni menggunakan kata kerja

yang akan datang. Maknanya, aku menrmtut patrala saat istiratrat
sebagaimana aku mencarinya dalam kelelatran, karena istirahat yang
dimaksudkan untuk mendapatkan kekuatan beribadah nicaya akan
menadapatkan patrala.

Catatan:

Abu Musa diutus ke Yaman sesudatr kerrbali dari perang Tabuk,
karena dia ikut perang Tabuk bersama Nabi SAW, seperti yang akan
dijelaskan. Hadits ini dijadikan dalil batrwa Abu Musa adalah seorang
yang berilmu, cerdik dan jenius. Kalau bukan karena itu, tentu Nabi
sAw tidak akan memberinya jabatan. sekiranya hukum diseralrkan
kepada selainnya tentu tidak akan butuh kepada wasiat beliau yang
diwasiatkan kepadanya. Oleh karena itu, Umar, Utsman, dan Ali juga
bersandar kepadanya. Adapun kelompok Khawarij dan Rafidhah telatr
mencelanya dan mencapnya sebagai seorang yang lalai dan tidak
cerdas, karena kebijakan yang dia arnbil ketika melakukan
perundingan di Shiffin. Ibnu Al Arabi dan selainnya berkata, "Adapun
yang benar, tidak ada kebijakan Abu Musa yang berkonsekuensi
dirinya disifati seperti itu. Maksimal yang terjadi bahwa ijtihadnya
menyatakan urusan itu diserahkan kepada hasil musyawaratr para

sahabat senior peserta perang Badar dan yang laimrya yang masih
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lridup,2 karena dia menyaksikan perbedaan antara dua kelompok di

Sh{fin. Namun, persoalan itu pun berakhir seperti yang telah terjadi.

'oi a ?nt oe, 4-&\i ;; eri * yri *:0,'j. 6l i * ,r
,4r'# d.\i',*'tr; 4t jt * *', * ht,k 4t
! 'j,; tC' t :i"1. of1 

'*t- ;4'l E' ,iu tC vj :Ju;

":il'r; 
it), .it? .#k ,ig .r,3^st ,;'r';lti,;;;lr

,.
.it';. c.i"*'G(3it ,,e :-rlr

4343.Dari Sa'id bin Abu Burdah, a*i Uuputnru, U*;r;"r"
Al Asy'ari RA, bahwa Nabi SAW mengutusnya ke Yaman. IVIaka

beliau bertanya kepadanya tentang minuman yang dibuat disana.

Beliau bertanya, "Apakah ia?" Dia berkata, "Al Bit'u dan Al Mizr."
Aku berkata kepada Abu Burdah, "Apakah Al Bit'u?" Diaberkata, "Ia
adalah nabidz madu dan Al Mizr adalah nabidz sya'ir (gandum)."

Beliau bersabda, "Setiap yang memabukkan adalah haram." Jarir dan

Abdul Wahid meriwayatkan dari Asy-Syaibani, dari Abu Burdah.

t'o.zi ,;; l,sg.Gsws

2 Inilah hasil yang disepakati kedua orang yang naengambil kebijakan tersebut. Ia
sangat berbeda dengan apa yang digemborkan dan dikaburkan kaum Syi'ah dalam
kitab-kitab sejarah. Lalu kekelinran itu pun menempati posisinya dalam benak orang
banyak, karena para penulis kitab sejarah bergantian dalam mengutipnya disertai
pengakuan meski tidak demikian faktanya. Lihatlah penjelasannya dalam kitab Al
Awashim Min Al Qowashim karya Al Qadhi Abu Bakr bin AI Arabi dan komentar-
komentar Muhibuddin Al Khathib Al Baghdadi.
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'Jt- 
.AtrLt .it; #k ,,la.$r :;;r o.'vt;j rlr',;lt

,*,, &'r t:Gr'U-u 
'j6 roif' 

'?; * ,',-ri nl i*
'.-Li 6 e7 L- LG;;i:r;riu €t ei ,iC .G? tit,
.F3 tty,;; ti \A, 1s,,:trjt;- F GtA +?, e:rt
itu; lui .tr, i *i'e,;r,*i I leg.r u =ie .:i;

'*';-*<t
int. .. zt,t ,1.-^;a * rtt i'r')21, : € r,l,e,, .* p J:r')'ng, Ur

i)-ilj:' .;Ljf h' ,k ,;,,F::L * yj * * *
-;:,; d'*',i.1 ,y4,u,

4344-4345. Dari Sa'id bin Abu Burdah, dari bpaknya dia
berkata, 'Nabi SAW mengutus kakeknya, yaitu Abu Musa dan
Mu'adz ke Yaman. Beliau bersabd4 'HendaHah kalian berdua
mempermudah dan jangan mempersulit, berilah berita gembira dan
jangan membuat lari, dan hendaklah kalian berdua saling menuruti
satu sama lain'. Abu Musa berkata, 'Wahai Nabi Allah, sesungguhn),ra

dalam negeri kami terdapat minuman yang terbuat dari gandum (l/
Mizr), dan minuman dari madu (Al Bit'u). Beliau b€rsabd4 "Semua
yang memabukkan adalah haram." Keduanya pun berangkat. Mu'adz
berkata kepada Abu Musa, 'Bagaiamana engkau mernbaca Al
Qur'an?' Dia menjawab, 'Aku mernbacanya saat berdiri, saat duduk,
dan saat berada diatas hewan tungganganku, al(u membacanya
berkesinambungan'. Dia berkat4 'Adapun aku tidur dan berdiri
(shalat). Aku mengharapkan pahala dari tidurku sebagaimana aku
mengharapkannya dari shalatku'. Lalu didirikan kemah dan keduanya
saling mengunjungi. Suatu ketika Mu'adz mengunjungi Abu Musa
dan temyata disisinya terdapat seorang laki-laki yang terikat. Dia
bertanya, 'Apakah ini?' Abu Musa berkata, 'seorang Yatrudi yang

I
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masuk Islam kemudian tnurtad'. Mu'adz berkata, 'Sungguh aku akan

memenggal lehernya'.

Diriwayatkan juga oleh Al Uqadi dan Wahab dari Syu'bah.

Waki', An-Nadhr, dan Abu Daud berkata, "Diriwayatkan dari

Syu'bah, dari Sa'id, dari bapaknya, dari kakeknya, dari Nabi SAW."

Jarir bin Abdul Hamid meriwayiitkannya dari Asy-Syaibani, dari Abu

Burdah.

Keteransan Hadits:

Kedua, hadits Abu Musa Al Asy'ari tentang pengutusannya ke

Yaman dan pertanyaannya tentang minuman yang biasa dibuat di

negeri tersebut. lrnam Bukhari meriwayatkan hadits ini dari Ishaq,

Cari Kalid, dari Asy-Syaibani, dari Sa'id bin Abi Burdah, dari

bapaknya. Ishaq yang dimaksud adalah Ibnu Manshur, Khalid adalah

Ibnu Abdullah Ath-Thahhan, dan Asy-Syaibani adalah Sulaiman bin
Fairuz.

i+ir @l Bit'rz/. Penafsirannya telatr disebutkan dari Abu Burdah

(periwayat hadits tersebut) dan ia adalah nabidz madu. Nabidz adalah

minuman yang dibiarkan beberapa waktu dalam bejana hingga

rasanya ben$ah" Adapun penjelasan matan hadits akan dikemukakan

pa,Ja pembahasan tentang minuman.

isi. ej * ,;.*t f yti,'"?:t,-f ilij (Diriwayatkan juga oteh

Jarir dan Abdul l(ahid, dari Asy-Syaibani, dari Abu Burdah).

Maks.rdnya, keduanya meriwayatkannya dari Asy-Slaibani, dari Abu

tsurdah tanpa menyebutkan Sa'id bin Abi Burdah. Adapun riwayat

Jarir, yakni Ibnu Abdul Hamid telah dinukil dengan sanad yang

maushul oleh Al Ismaili dari jalur Utsman bin Abi Syaibah dan dari

jalur Yusuf bin Musa, keduanya dari Jarir dari Asy-Syaibani, dari Abu

Burdah, dari Abu Musa. Sedangkan riwayat Abdul Wahid, yaitu Ibnu

Ziyad dinukil dengan sanad yang maushul oleh. ..3

3 Terdapat ruang yang kosong pada naskah asli.
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Kemudian Imam Bukhari menyebutkan hadits dari Muslim,
yakni Ibnu Ibrahim, dari Syu'bah, dia berkata, "Sa'id bin Abi Burdah

menceritakan kepada kami dari bapaknya." Dia menyebutkannya

melalui jalur mursal dengan redaksi yang panjang yang di dalamnya

disebutkan kisah pengutusan keduanya. Disebutkan juga tentang

minuman dan kisah laki-laki Yahudi serta pertanyaan Mu'adz tentang

bacaan Al Qur'an seperti telah kami sitir. Lalu dia berkata

sesudahnya, "Diriwayatkan juga oleh Al Aqadi dan Wahab bin Jarir
dari Syu'bah. Waki', An-Nadhr, dan Abu Daud berkata,

'Diriwayatkan dari Syu'bah dari Sa'id"', yakni bahwa Muslim bin
Ibrahim dan Al Aqadi serta Wahab bin Jarir telah menukilnya dengan

sanad yarng mursal dari Syu'bah. Waki' dan An-Nadhr (yakni Ibnu
Syumail) serta Abu Daud (yakni Ath-Thayalisi) telah meriwayatkan
dari Syu'bah dengan jahn mausial. Adapun riwayat Al Aqadi, yaitu
Abu Amir Abdul Malik bin Amr telah dinukil dengan sanad yang
maushul oleh Imam Bukhari pada pembahasan tentang hukum.
Sedangkan riwayat Watrab bin Jarir telah disebutkan dengan sanad
yang maushul oleh Ishaq bin Ratrawaih dalam Musnad-nya. Adapun
riwayat Waki' disebutkan dengan sanad yang maushul oleh Imam
Bukhari pada pembahasan tentang jihad secara ringkas. Ia terdapt juga
dalam Musnad Abu Bakar bin Abi Syaibatr seperti itu. Kemudian
riwayat An-Nadhr bin Syumail dinukil dengan sanad yang maushul
oleh Imam Bukhari pada pembahasan tentang adab. Lalu riwayat Abu
Daud Ath-Thayalisi dinukil juga dengan sanad yang maushul, seperti
itu dalam Musnad Al Marwaz, dari jalur Yunus bin Hubaib. Akan
tetapi dia memisahkannya menjadi dua hadits. Oleh karena itu, dinukil
dengan sanad yang masuhul oleh Imam An-Nasa'i dari jalur Abu
Daud.

\t }-* it Jy, 
'{ 

,iG i:; ii,r 'e:ru,:*\t ;; di *
F) ^Jth' & i I J;)rL;,qe,/ri J\ii *
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4346. Dari Abu Musa Al Asy'ari, dia berkata, "Rasulullah SAW
mengutusku ke negeri kaumku, aku datang dan Rasulullah SAW
beristirahat di Abthah. Beliau bertanya, 'Apakah engkau mengerjakan
haji wahai Abdullah bin Qais?' Aku berkata, 'Benar wahai
Rasulullah'. Beliau bertanya, 'Bagaimana engkau katakan?' Dia
berkata, 'Aku mengatakan; Labbaik ihlalan ka ihlaalika (Aku
menyambut panggilan-Mu dengan bertalbiyah/berniat seperti
talbiyatrmu)'. Beliau bersabda, 'Apakah engkau membawa hewan
kurban?' Aku menjawab, 'Aku tidak membawanya'. Beliau bersabda,
'Thawa/lah di Ka'bah dan lahtkan sa'i diantara Shafa dan Marwah,
kemudian tahallul'. Aku mengerjakannya hingga seorang wanita dari
bani Qais menyisirku. Kami pun tinggal dalam keadaan seperti itu
hingga Umar diangkat menjadi khalifah.

Ketelrangan Hadits:

Ketiga, hadits Abu Musa Al Asy'ari tentang pengutusannya ke
lfaman dan kedatangannya saat Nabi SAW berada di Abthah dalam
rangka menunaikan haji Wada'. Imam Bukhari meriwayatkan hadits
ini dari Abbas bin A1 Walid -yaitu An-Narsi-, dari Abdul Wahid, dari
Ayyrb, dari A'idz, dari Qais bin Muslim, dari Thariq bin Syihab.

Abbas bin Al Walid adalah An-Narsi. Abu Ali Al Jiyani berkata,
o'Ibnu As-Sakan dan kebanyakan periwayat menukil seperti ini.
Sementara dalam riwayat Ahmad -yakni Al Jurjani- disebutkan,
'Abbas menceritakan kepada kami', tanpa menyebutkan nasabnya."
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Dalam riwayat Abu Zaid AI Marwazi juga seperti itu, kecuali dia
membacanya Ayyas. Bahkan yang benar adalah Abbas, dan dia adalah

An-Narsi. Dia tidak memiliki riwayat dalan Shahih Bukhari selain

hadits ini dan satu hadits lagi pada pembahasan tentang tanda-tanda

kenabian. Hal itu ditegaskan oleh penulis kitab Al Masyariq dan Al
Mathali' . Adapun Ad-Dimyathi menukilnya dengan lafazh "Abbasy''
dan katanya dia adalah "Ar-Ruqam." Namun, pernyataannya ini
dikritik dan yang benar dia adalah An-Narsi.

Abdul Wahid yang dimaksud adalah Ibnu Ziyad, dan Alyub bin
A'idz adalah Mudlaji Bashri. Dia dinyatakan tsiqah oleh Yahya bin
Ma'in dan selainnya, tetapi dituduh beraliran Murji'ah. Dia tidak
memiliki riwayat dalam Shahih Bukhari selain di tempat ini. Imam

Bukhari menukilnya pada pembahasan tentang haji melalui jalur
Syu'bah dan Sufyan dari Qais bin Muslim (guru Ayyub bin A'idz
dalam riwayat ini).

i.j:Jtst^eb?nr u7, t& q;,f {* /.1 JT y i: *
"s\,fi4k r,F;:a.*3f h' ,J- I' J;,
'ili'oi t)ii^r.Li j;&\u'&tty 7q'ff qc3t ;g
3,r 3f i'+u U:as trlai p tp lnt Jyt rtti;i i[ irr vf

'or tyvi;t ty ;yr i;.,F C,?t:r))'--3 *|bii
',:;t'e.Vf q o'i i* *'"":ji ii,r "of i,+" u,t,

a/ o .zal zi'; ;C);i t',t?') ae:;u1,u rrlvi F tlr ,et? &
Lt; y'tG.:'^i;.; fy f;s;rti?t

.'.5L1*r'.b .U *Gir|*v'el*:.Ir .rj, l,Su
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4347. Dari Abu Ma'bad, mantan budak Ibnu Abbas, dari Ibnu
Abbas RA, "Rasulullatr SAW bersabda kepada Mu'adz bin Jabal

ketika diutus ke Yaman, 'Sesungguhnya engkau akan mendatangi

suatu kaum Ahli Kitab. Apabila engkau datang kepada mereka maka

ajaklah mereka untuk bersaksi bahwa tidak ada sesembahan kecuali
Allah dan Muhammad adalah.utusan Allah. Apabila mereka taat
kepadamu untuk hal itu, maka kabarkan kepada mereka bahwa Allah
telah menetapkan atas mereka lima shalat dalam sehari semalam.

Apabila mereka menaatimu dalam hal itu, makn kabarkan kepada

merekn bahwa Allah telah mewajibkan atas mereka sedekah (zakat)

yang diambil dari orang-orang knya diantara mereka dan diserahkan

kepada orang-orang miskin diantara merekn. Jika mereka menaatimu

akan hal itu, maka hati-hatilah engknu terhadap harta benda mereka

yang bagus. Talatlah terhadap doa orang-orang yang teraniaya.

Sesungguhnya tidak ada penghalang antara ia dengan Allah'."

Abu Abdillah berkata, kata thawwa'at, thaa'at, dan athaa'at
adalah safu makna. Thi'tu dan thu'tu serta atha'tu.

@:
Keempat, hadits Ibnu Abbas tentang pengutusan Mu'adz ke

Yarnan. Imam Bukhari meriwayatkan hadits ini dari Hibban, dari

Abdullalr, darr Zakmrya bin'Ishaq, dari Yahya bin Abdullatr bin
Shaifi, dari Abu Ma'bad (mantan budak Ibnu Abbas). Hibban yang

dimaksud adalatr Ibnu Musa, dan Abdullah adalah Ibnu Al Mubarak.

,fi, J'rj[;'q {Xaita beliau mengutusnya ke Yaman). Telatr

dijeiaskan waktu pengutusan tersebut dan perbedaan dalam hal itu
dibagian aktrir pembatrasan tentang zakat.

'€-i.V?ti*tbl.*'*:ir g 6 SA (Abu Abdillah berkata:

Thawwa'at, thaa'at, dan athao'at). Hal ini dan yang sesudahnya

tercmtnnr dalam selain riwayat Abu Dzar dan An-Nasafi. Maksud

htm Bukhari dengan perlcataomya itu adalah menafsirkan firman
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Allah dalam surah Al Maa'idah t5l ayat 30, +i'Ji'^*1'n *p
(Maka hawa nafsu Qabil menjadikannya menganggap mudah

membunuh s audaranya) sebagaimana kebiasaannya yang menafsirkan

kata yang sulit dalam Al Qur'an bila kata tersebut tercantum dalam

hadits. Adapun yang tercantum dalam hadits Mu'adz adalah .r.j irf
rft-Ui (Maka jika mereka taat), sedangkan dalam kutipan sebagian

periwayatnya sebagaimana disebutkan Ibnu At-Tin tercantum, gj bP

rjlib tanpa huruf alif diawalnya. Al Hasan Al Bashri dan sekelompok

ulama membacanyu, 'uJ-k J *7*i. Ibnu At-Tin berkata, "Apabila

seseorang komitmen dengan perintah orang lain, maka artinya dia
menaatinya (athaa'ahu). Apabila dia menyetujuinya maka disebut
thaawa'alut." Al Azhari berkata, "Kata ath-thau'adalah lawan dari
kata larh (paksaan), sedangkan kata 'thaa'a lahuu' artinya
'menurutinya'. Apabila dia mengerjakannya, maka disebut athaa'ahu
(menaatinya)." Sementara Ya'qub bin As-Sikkit berkata, "Kata thaa'a
dan athaa'a adalah safu makna." Al Azhari berkata pula, "Diantara
mereka ada yang mengatakan batrwa kata thaa'a lahuu yuthawwi'u
thau'an fahuwa thaa'i' bermakna athaa'a. " Kesimpulannya, kata
thaa'a dar athaa c masing masing digunakan baik dalam bentuk
lazim (tidak butuh objek) maupun muta'addi (membutuhkan objek).
Mungkin dengan satu makna seperti bada'a allahu al khalqa" dan

abda'ahu. Atau dimasuki 'hamzah' pada kata 'muta'addi' untuk
'ta'diyah' (mempengaruhi obje$ dan pada kata lazim unhrk
menyatakan shairurah (kejadian). Atau kata muta'addi dengan sebab

huruf hamzah mencakup makna kata kerja lain yang lazim, karena
kebanyakan pakar bahasa Arab menafsirkan kata athaab dengan arti
tunduk dan patuh. Makna ini pula yang sesuai dengan hadits Mu'adz
di atas. Meksipun umwnnya pada kata Ruba'i muta'addi (katakeqa
yang terdiri dari empat huruf dan membutuhkan objeQ dan pada

tsulatsi lazim (kata kerja yang terdiri dari tiga haruf dan tidak butuh
objek). Hal ini lebih tepat daripada klaim batrwa katafo'ala dan af'ala
adalah satu makna hanya karena jumlatrnya yang sedikit. Hal itu juga
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lebih baik daripada klaim bahwa huruf lam pada lafazh'fa in hum

atha'uu laka' adalah tambahan. Sebagian penjelasan hadits ini telah
dikemukakan pada pembahasan tentang zakat.

?f A.:; hr q: iuJli ;trli, / ,f ;r ;3 i * *
',-,y, ivt (ry e,}t?lr .i#rel t * &t €:,*'#r

.et;\?i *'-:.t;ul,?'.flr

* \, e r;t'oi :ir * * * * l?'-e3L",r; ;r;

.:t '"3re:tr- #tr:l+ €\d,,* 4t l1rice *;
?f'pu:; ,'^Ji; ,y;ie (ry eti.ttrr .i;fr1; jC 6i

'et;!'
4348. Dari Sa'id bin Jubair, dari Amr bin Maimun bahwa

Mu'adz RA ketika datang ke Yaman, dia shalat Subuh mengimami
mereka. Dia membaca ayat "Wattakhadzallaahu lbraahiima
khaliilan" (Dan Allatr mengarnbil Ibrahim menjadi kesayangan-Nya),

maka seorang laki-laki dari kaum itu berkata "sungguh telah sejuk
mata (senang hati) ibu Ibratrim."

Mu'adz menambahkan dari Syu'bah, dari Hubaib, dari Sa'id dari
Amr, "Sesungguhnya Nabi SAW mengutus Mu'adz ke Yaman, lalu
Mu'adz membaca surah An-Nisaa'. Ketika mengucapkan,

'Wattakhadzallaahu lbraahiim Khaliilan' pada shalat Subuh, maka
seorang laki-laki dibelakangnya berkat4 'Sungguh telatr sejuk mata
(senang hati) ibu Ibrahim'."

Keterangan Hadits:

Kelima, Hadits Amr bin Maimun tentang pengutusan Mu'adz ke
Yaman. Imam Bukhari meriwayatkan hadits ini dari Sulaiman bin
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Harb, dari Syu'batr, dari Hubaib bin Abu Tsabit, dari Sa'id bin Jubair.

Amrbin Maimun adalah Al Audi.

',ji-ji, if ,-..i if ir ,g: t\u;il $rtungguhnya Mu'adz ketika

datang ke Yaman). Hal ini dinukil dengan sanad yang maushul,

karena Amr bin Maimun berada di Yaman saat Mu'adz datmg
kepadanya.

erj)?i'* U:; a 17t t ht Jui (seomng taki-taki diantara

leaum itu berkata, "Sungguh telah senang hati ibu lbrahim").
Maksudnya, dia mendapatkan kegembiraan. Kegembiraan tersebut

dianalogikan dengan mata yang sejuk (pkni air matanya menjadi
dingin), karena air mata gembira adalatr dingin, sedangakan air mata

sedih adalatr panas. Oleh karena itu, dikatakan kepada siapa yang

didoakan celaka, "Semoga Allah mernbuat matanyra panas." Timbul
kernusykilan atas sikap Mu'adz yang menyetujui perbuatan ini dalam
shalat dan tidak mernerintatrkan laki-laki itu mengulangi shalatnya.

Namun, kemusykilan ini mungkin dijawab bahwa orang yang bodoh

tentang suatu hukum dapat ditolelir, atau mungkin juga Mu'adz
memerintatrkannya untuk mengulangi shalat, tetapi hal itu tidak
dinukil. Atau orang yang berkata seperti itu ada dibelalcang mereka

dan belum masuk shalat bersama mereka.

l|J|i'tJ,|Srj (Mu'adz menambahknn dari Syu'bah). Dia

menyebutkan maksud tarnbahan, "Sesungguhnya Nabi SAW
mengutus Mu'adz ke Yaman" dan tidak ada pertentangan antara

kedua riwayat itu, karena Mu'adz datang ke Yaman ketika diutus Nabi
SAW secara khusus, maka kisah ini adalah satu. Hadits ini
menunjukkan bahwa dia adalah pemimpin unhrk shalat. Sementara

hadits Ibnu Abbas menunjukan bahwa dia juga pemimpin atas harta.

Pada pernbahasan tentang zakattelatr disebutkan keterangan hal itu.
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62. Pengutusan Ali bin Abi Thalib dan Khalid bin Al Walid ke
Yaman sebelum Haji Wada'

?rr ,** :t Ji; u; AL?nr uirirlr'u; 6A\c.,i t
'y,'rrr.$? G.'i;,sv.,#t4y!ti l.o r *'r*

9 o. 9 o -|JA1'a;J'3- "oi'& i* n n';,-,t;.>i'-), Jta'tr*
.>I.te .>lj> 6tji i>*t ljt-c c+*.. ?jt"# L^Sj .,JiJ$ ,VAj
' 

OrOn.r"n OO, Ishaq, aku menderr*u. O, Bara' RA berkata,

"Rasulullah SAW mengutus kami bersama Khalid bin Al Walid ke
Yaman." l)ia berkata, "Kemudian beliau mengutus Ali sesudah itu
untuk menggantikannya. Beliau bersabda,'Perintahkan sahabat-
sahabat Khalid siapa diantara mereka yang ingin kembali
bersamamu, maka hendaklah ia kembali. Barangsiapa mau pulang
waka ia boleh pulang'. Aku pun termasuk orang yang kembali
trersamanya." Dia berkata, "Aku mendapatkan uqiyah dalam jumlah
tertentu."

Kelleransan Hadits:

(Bab pengutusan Ali bin Abi Thalib dan Khalid bin Al l4talid ke

Yaman sebelum haji Wada). Fada akhir bab disebutkan hadits Jabir,
; rir-ir + d.&,Fif &',* dt i\i ft qi: ry"01
{,trt:.:;ungguhnya Ali datang dari Yaman dan bertemu Nabi SAW di
,,Iakimh pada haji Wada) dan telah disebutkan pada pembahasan

1'entang haji. Ahmad, Abu Daud, dan At-Tirmidzi meriwayatkan dari

:alur lain, dari Ali, dia berkata, ,tjii ft il;,;t y i,' ,p ',;t ,f
,u'yi ,Jrii ,,r;iir'*,,ir'clst 4y jt, *'i"1 i; jb # I'r',;';ru

a&)a;Jr #;,* tl eu U,d6: ,* :tt Ur.l.$'&hi :Jtii q:b &
fX' f '# ,* W. 

"rr| 
t't (Nabi SAW mengutusku ke Yaman,
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maka aku berknta, 'Wahai Rasulullah, englau mengutuslu ke suatu
kaum yang lebih tua dariht dan alu masih belia tidak bagus dalant
memutuskan perkara'." Dia berkata, "Nabi SAW meletakknn
tangannya di dadaku dan mengucapkan, 'Ya Allah teguhkan lisannya
dan tunjuki hatinya'. Beliau bersabda, 'Wahai Ali, apabila duduk
kepadamu dua orang yang berperkara, maka janganlah engkau
memutuslran diantara keduanya hingga mendengar dari yang
satunya '.). Lalu disebutkan hadits selengkapnya.

Pertama, hadits Al Bara' tentang diutusnya Khatid bin Al Walid
ke Yaman, lalu digantikan oleh Ali. Imam Bukhari meriwayatkan
hadits ini dari Ahmad bin Utsman, dari Syuraih bin Maslamah, dari
Ibrhaim bin Yusuf bin Ishaq bin Abi Ishaq, dari Abu Ishaq.

f, iiy?ti.!.ee pt ylt',p !, l*iue. (Rasutuuah

SAW mengutus kami bersama Khalid bin Al Walid lce Yaman). lnr
terjadi sekembalinya mereka dari Tha'if setelah pembagian harta
rampasan perang di Ji'ranah.

aE;'grribi (Jntuk kembali bersamamu). Maksudnya, kembali

ke Yaman. At-Ta'qiib mak*rdnya, sebagian pasukan kembali ke
tempat tugas semula setelah masanya berakhir, agar dapat ikut dalam
peperangan berikutnya. Demikian dikatakan Al Khaththabi. Ibnu Faris
berkata, "Maknanya adalatr perang sesudah perang." Adapun yang
tampak bahwa ia lebih umum daripada itu dan asalnya batrwa
pemimpin mengirim pasukan ke wilayatr tertentu untuk beberapa
waktu. Apabila waktu yang ditetapkan telah selesai, mereka pulang
dan pemimpin mengirim pasukan lain. Barangsiapa diantara anggota
pasukan pertama yang ingin bergabung dengan pasukan kedua" maka
kembalinya ke daerah tersebut dinamakan ta'qib.

sll-b c:ryi 6fti iili (Alru mendapatkan uqtyah dalam jumlah

t"rt"ntu1. Suyu l.t r* menemukan keterangan tentang jumlalmya
secara pasti.
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Catatan:

Imam Bukhari menyebutkan hadits ini secara ringkas. Al Ismaili
telah menyebutkannya dari jalur Abu Ubaidah bin Abi As-Safr; Aku
mendengar Ibrahim bin Yusuf. krilah yang diriwayatkan Imam
Bukhari dari jalurnya disertai tambahan, ,'o-jlt '';b l;*'rr5l! ,itjt SA

6.ts1 ;;.'?'ri j,:'i b &, * l #,Et':i? lF e tlu t:r,i

** ,6i+ irl; i:;.i:,i ;prlo n' ,tb lt Jfiars WrF
'a?, e, j uyr? qr5itfj tu ,gy.yur;rj y il',rk lt );i dl
Ot;-; ,* iflt :Sii gt Bara' berkata, 'Aku bersama mereka yang

kembali bersamanya. Ketika kami mendekati knum itu, mereka keluar
menyambut lmmi, maka Ali shalat mengimami kami dan menjadikan
kami satu shaf. Kemudian dia maju dihadapan mereka dan
membacakan surat Rasulullah sAW. Maka semua kaum Hamadan
masuk Islam. Ali mengirim surat kepada Rasulullah SAW
mengabarkan tentang keislaman mereka. Ketika membaca surat itu
beliau sujud. Kemudian beliau mengangkat kepalanya dan
rnengucapkan, "Semoga keselamatan terlimpahkan kepada orang-
orang Hamadan."). Dalam riwayat At-Tirmidzi dari jalw Al Ahwash
bin Khawwat dari Abu Ishaq tentang hadits Al Bara' disebutkan kisah
budak wanita. saya akan menyebutkan hal itu pada hadits sesudahnya.

Jr"Ut*

4350. Dari Abdulah bin Buraidah, dari bapaknya, dia berkata,
"Nabi SAW mengutus Ali kepada Khalid untuk mengambil bagian
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seperlima (rampasan perang). Aku pun membenci Ali dan dia telah

mandi. Aku berkata kepada Khalid, 'Tidakkah engkau melihat orang
ini?' Ketika kami datang kepada Nabi SAW aku menyebutkan hal itu
kepadanya. Beliau bertanya, 'Wahai Buraidah, apakah englcau

membenci Ali?' Aku berkata, 'Benar!' Beliau bersabda, 'Jangan

engkau membencinya, karena sesungguhnya halorya pada seperlima
ramp(Nan perong lebih banyak daripada itu'."

@:
Kedua, hadits Buraidatr tentang Nabi SAW mengutus Khalid bin

Al Walid untuk mengambil seperlima harta rampasan perang. knam
Bukhari meriwayatkan hadits ini dari Muhammad bin Basysyar, dari
Rauh bin Ubadah, dari Ali bin Suwaid bin Manjuf dari Abdullah bin
Buraidah, dari bapaknya. Dalam riwayat Al Qabisi disebutkan, "Dari
Ali bin Suwaid, dari Manjuh", tapi ini adalah kesalahan dalam
penyalinan naskatr. Ali bin Suwaid bin Manjuh adalah sadusi Bashri,
seorang periwayat yang tsiqah. Dia tidak memiliki riwayat dalam
Shahih Bukhari selain di tempat ini.

'-. ..t c )- .a3i-j. U .lt .rb'!t (Dart Abdullah bin Buraidah).Dalamriwayat

Al Ismaili' air.Uu**, "Abdulah bin Buraidall menceritakan
kepadaku."

o,,,,-Lrir;4,1y 4* *iio h' e',i,6. (Nabi sAW

mengutus Ali kepada Khalid untuk mengambil bagian seperlima).
Khalid yang dimaksud adalah lbnu Al Walid. Adapun harta yang akan

diambil adalatr seperlima dari rampasan pemng. Dalam riwayat Al
Ismaili yang akan saya ceritakan disebutkan, u-),lit l-iJ (Untuk

membagi bagian yang seperlima).

\ csi ti,!.Y'C{,}:-it'nj V 1.1 * t (Aht membenci, Ati

.dan dia telah mandi, maka aht berkata kepada Khalid, "Apakah

englrau tidak melihat?"). Demikian tercantum padanya secara ringkas.
Al Ismaili menyebutkannya melalui beberapa jalur hingga Rauh bin
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Ubadah yang diriwayatkan Al Bukhari melalui jalurnya yang

disebutkan dalam redaksinya, u,.-,',At'4.y), i. l,V Al.tlb 6;.
(Nabi mengutus Ali kepada Khalid untuk membagi bagian seperlima).

Dalam riwayatnya yang lain disebutkan |+ eA ,"4t'ral.
'+ arf).(Untuk membagifai'^ lalu Ali mengkhususkan bagi dirinya

seorang wanita tawanan). Dalam riwayat yang lain disebutkan, 
'iiii

,i,, ij.ir-i sr.ii '€b 6 6j ri ,au;}."ne Jui ,Alr'in;-'*1"jfu-:E y
+'$i *i @U mengambil darinya seorang wanita dan di pagi

harinya rambutnya menetesknn air. Khalid berkata kepada Buraidah,
'Apakah engkau tidak melihat apa yang dilahrkan orang ini?'
Buraidah berkata, 'Alat pun membenci Ali'.).

Imam Ahmad meriwayatkan dari jalur Abdul Jalil dari Abdullah

bin Buraidah dari bapaknya, ,t}6-t',*?t ,ilrl'ril,;JiJ r:ali $?',*1;.i
itr Ji.: Ji-:,ytt qt lti ,t:i ti:;o6 ,i6 ,V gJ 

"& 
iitf i ,*:i'*i ,/, Ci ,V Ele;i ,J'6 ,:arai- * nllu;: :'$t *X" &

err 6 l:;,tt SJ U- :i;jitJjqLlt eF;€t',p :Jrr .*1Jr pl e
'ni ,-:at JT d' qt:e p ,oJ,lit €o1v qti ,*it j\t\; $ :,Sui'

, , "4.. ) ...' ii i-il :i ,4lT C s)ti (Alat sangat membenci Ali dengan

kebeneian yang tak pernah aliu lafukan terhadap seorang pun. Aku

mencintai seseorang dari knum Quraisy dimana alu tidak
mencintainya melainlcan karena kebenciannya terhadap Ali." Dia
berkata, "Kami mendapatkan wanita-wanita tawanan, makn

seseorang menulis lcepada Nabi SAW, 'Utuslah kepada kami

seseorang untuk membagikannya'." Dia berkata, "Nabi SAW

mengutus Ali lcepada kami. Sementara diantara tawanan itu terdapat

seorang gadis yang merupakan tawanan yang paling baik." Dia
berlrata, "Dia pun membagi lima lalu membagi-bagikannya.

Kemudian dia keluar dan rambutnya meneteslan air. Alru berknta,

'Wahai Abu Al Hasan apakah ini?' Dia berkata, 'Tidal<kah engkau
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melihat kepada gadis tersebut. Sesungguhnya dia berada dalam
bagian yang seperlima. Kemudian dia menjadi milik keluarga
Muhammad. Setelah itu menjadi milik lceluarga Ali, maka aht pun
menggaulinya'.).

'*',tyltr,)b',;, *6:rlti lXaitca kami datang kepada

Nabi SAW). Dalam riwayat Abdul Jalil disebutkan batrwa seorang
laki-laki menulis kepada Nabi SAW menceritakan kisatr ini. Aku
bekata: Utuslatr Aku, maka beliau mengutusku. Dia pun membacakan
surat dan mengatakan bahwa dia benar.

'1r,iri,iir,i:iii r+',4 i:ti-[. t;_ :Jui petiau bersabda,

"Wahai Buraidah, apalah engkau membenci Ali." Alcu berkata,
"Benar." Beliau bersabda, "Jangan membencinya'). Dalam riwayat
Abdul Jalil diberi tanrbatran, 4r'J 333Li 4j.'g,.jr o;: {lix" englcau

mencintainya maka tambahkan kecintaan untulmya).

"U,i 1',5,1 .#ir ea'i'o$ ls"rurgguhnya haknya pada

seperlima adalah lebih banyak daripada itu). Dalam riwayat Abdul
Jalil disebutkan, 1,Ft o:,lit ,f.r* )T'1:F.yt en1i
'tf>t (Demi yang jiwa Muhammad di tangan-Nya, sungguh bagian

keluarga Ali pada seperlima rampasan lebih utama daripada seorang
gadis cantik). Lalu ditambahkan, * lli*f /6, q'rtt ug Ci 'iri
(Beliau berlrata, 'Tidak ada seorang pun di antara manusia yang
lebih afu cintai daripada Ali'.).

Imam Ahmad meriwayatkan hadits ini dari jalur Ajlah Al Kindi
dari Abdullah bin Buraidah, disertai tarnbahan dibagian akhir, d ts I
.tr,,-i.'€4't-Yt i, 6:t e'rty'* (Janganlah engtrau menceta Ati,

sesungguhnya dia bagian dariht dan aku bagian darinya dan dia wali
lrnlian sesudahlat). Diriwayatkan juga Imam Ahmad dan An-Nasa'i
melalui jalur Sa'id bin Ubaidah dari Abdullatr bin Buraidah secara

ringkas dan pada bagran akhirnya disebutkan , ;kt !O ,iU' T o$ $,i
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q: * $t * 'i ,i:f-1*j".r*t i (Ternyaa Nabi SAll wajahnya

menjadi merah dan bersabda, 'Barangsiapa alu sebagai walinya

maka Ali juga sebagai walinya'.). Al Hakim meriwayatkannya

melalui jalur ini secara panjang lebar dan di dalamnya disebutkan

kisah wanita tawanan serupa dengan riwayat Abdul Jalil. Jalur-jalur

ini menguatkan satu sama lain. Abu Dzar Al Harawi berkata:

Sesungguhnya satrabat itu membenci Ali, karena dia melihatnya

mengambil bagian dari rampasan perang. Maka dia mengira Ali
mencuri rampasan. Ketika Nabi SAW memberitatrukan kepadanya

batrwa apa yang diambil AIi masih sangat kecil dibandingkan h.&nyu,

maka dia pun kembali mencintainya. lni adalatr penakwilan yang

cukup bagus, tetapi sangat jauh bila dikaitkan dengan bagian awal

hadits yang diriwayatkan Imam Ahmad. Mungkin kebencian itu

karena faktor lain, dan ia menjadi hilang durgan adanya larangan dari

Nabi SAW untuk menrborcinya.

Timbul kemusykilan bagaimana Ali melakukan hubungan intim
dengan wanita tawanan itu tanpa melalcukan istibra' (memastikan

kosongnya ratrim dari janin). Demikian juga pembagiannya untuk

dirinya sendiri. Adapun masalah pertama dipatrami bahwa wanita itu

masih gadis dan belum baligh dan Ali berpandangan wanita sepertinya

tidak perlu dilakukan istibra' sebagaimaan pandangan sahabat-sahabat

lainnya. Mungkin juga wanita tadi langsung haid setelah menjadi

bagiannya kemudian ia suci setelatr satu atau dua hari. Maka Ali pun

rnenggaulinya. Tidak ada dalam hadits itu yang menolak

kemungkinan ini. Mengenai pembagian adalah diperbolehkan dalam

hal seperti itu bagi siapa yang bersekutu pada harta yang dia bagi.

Seperti apabila Imam (pemimpin) mernbagi diantara rakyatnya dan dia

termasuk salah seorang diantara mereka. Demikian juga orang yang

ditunjuk Imam untuk mewakilinya. Al Khaththabi menrberikan

jawaban untuk yang kedua dan menjawab konusykilan pertama

dengan mengemukakan kemungkinan batrwa wanita itu masih

perawan atau belum baligh atau ijtihadnya menghasilkan kesimpulan

wanita sepertinya tidak perlu dilakukan istibra'. Dari hadits ini
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disimpulkan bolehnya memiliki istri selir bagr laki-laki yang

memperistri putri Rasulullatr SAW, berbeda dengan nikatr resmi

berdasarkan keterangan dalam hadits Al Miswar pada pembatrasan

tentang nikah.

'5.,i 
rri'rs r:At .',L G3'+' j,; # €j i f1), * c

q *ri.r; iu' ,)* yt);';-*ht 4, ly €j U *
G; \t"7i ,Jv ,wrti q'JZ;i n !;F *:i ey"r4t
t1y 

4'Sri ,)!.sr *;s ,,re ; $f : ,)T. .c.*'; ,i'fri
'*l'p * :u.tiiof ,1 b,iri ,lat'i. lG t;: ,1A;
,ti :JJi #3 *\t * ultd: * :JG .,r'yi,+,
, Jv,ir;i Lt:;" 

',ifur 
? eit-,o)* lt eA ;i *, 

G *is
,t

,-+.},t[t"e-? ,^iJJ,7,3 ,;[*]r'J# ,$t j.b b, ?w

itJ-:t 'ju .iirr / y, Jh ri- :Jw ,)t)yt';:f ,,-i,)t'o*;

l, ,SG .S:)t jr'"i 
'iu 

tiirr ',$-'of 
*'r\r ,,ffgf '*5rl

,k ok";ti'^ii,y 
'ju 

og *?f yf irr J;, 11- :;"rr)r'a.

int Jyti" .* eA 694};.F q €j :'"1,i6
'"*i.t, 

16 TivJil{;J I jt,,*r*'\'*
rij * q LH'it,iut'& ;i q p'"i,io';i ;bi
Ls *\t q, ort;i ir;'t:Qy 6l !, *y t):;-i;

.;;ji'&{6\'&;ii',4 ,iG &?, .y')t q &tb:;;

FATIIT'L BAARI _ 23I



4351. Dari Abdurraman bin Abi Nu'm, dia berkata: Aku
mendengar Abu Sa'id Al Khudri berkata, "Ali bin Abu Thalib RA
mengirim kepada Rasulullah SAW dari Yaman beberapa keping emas

dalam kulit yang telah disamak dan belum dibersihkan dari tanahnya."

Dia berkata, "Nabi SAW membaginya diantara empat orang; Uyainah

bin Badr, Aqra' bin Habis, Zaid bin Al Khail, dan yang keempat

mungkin Alqamah dan mungkin Amir bin Ath-Thufail. Seorang laki-

laki diantara sahabatnya berkata, 'Kami lebih berhak terhadap ini
daripada mereka itu'. Perkataan ini sampai kepada Nabi SAW, maka

beliau bersabda, 'Apakah kalian tidak mempercayaiku sementara aku

kepercayaan siapa yang di langit, berita langit datang kepadaku pagi

dan sore'." Dia berkata, "Maka berdirilah seorang laki-laki dengan

mata cekung, tulang pipi dan dahi menonjol, jenggot lebat, rambut

dicukur, dan kain disingsingkan, lalu dia berkata, 'Wahai Rasulullah,

bertakwalah kepada Allah'. Beliau bersabda, 'Celakalah engkau,

bukankah aku adalah penduduk bumi yang lebih patut untuk bertalo,va

kepada Allah?'" Dia berkata, "Kemudian laki-laki itu pergi. Khalid
bin Al Walid berkata, 'Wahai Rasulullah, bolehkah aku memenggal

trehernya?' Beliau SAW bersabda, 'Tidak, mudah-mudahan dia

melakuknn shalat'. Khalid berkata, 'Berapa banyak orang shalat

mengucapkan dengan lisannya apa yang tidak ada dalam hatinya'.

Rasulullalr SAW bersabda, 'Sesungguhnya alcu tidak diperintah untuk

rnernerilrsa hati manusia dan tidak pula membelah perut mereka'."

Dia berkata, "Kemudian beliau melihat kepada laki-laki itu saat

berjalan pergi, lalu bersabda, 'Sesungguhnya akan keluar dari

keturunan orang ini suatu kaum yang membaca Kitab Allah dan tidak

melewati tenggorokan mereka. Merekn keluar dari agama

sebagaimana anak panah menembus dan keluar dari sasarannya'.

Aku kira beliau mengatakan, 'Sekiranya aht mendapati mereka

niscaya alat akan membunuh mereka seperti pembunuhan knum

Tsamud'."
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Keterangan Hadits:

Ketigo, hadits Abu Sa'id Al Khudri tentang pengiriman beberapa

keping emas dari Yaman oleh Ali bin Abi Thalib. Imam Bukhari
meriwayatkan hadits ini dari Qutaibah, dari Abdul Wahid, dari
Umarah bin Al Qa'qa bin Syubrumah, dari Abdunahman bin Abi
Nu'm. Umarah bin Al Qa'qa adalah lbnu Syrbrumah. Abdurratrman

adalah Ibnu Ziyad.

#* @eberapa keping emas). Dzuhaibah adalah bentuk tasghir

dari kata dzahaD (emas). Seakan-akan disebutkan dalam bentuk
mu'annats (kata jenis perempuan) berdasarkan makna sekelompok

atau sejumlah. Menurut Al Khaththabi, hal itu berdasarkan makna
qhith'ah (potongan/sebagran). Akan tetapi pemyataan ini perlu
ditinjau kembali, karena emas adalatr batangan. Kata 'dzahab'
terkadang dianggap mu'annats pada sebagian dialek. Dalam mayoritas
naskatr Imam Muslim disebutkan 'Bidzahabalr' tidak dalam bentuk
tashghir.

:\:F f-:t e (Pada lailit yang maqruzh). Maksudnya, kulit yang

disamak dengan qarzh (salah satu jenis kayr yang biasa digunakan
menyamak kulit).

ltj \jJ;t I @"tu* dibersihtran dari tanahnya). yalmi,

belum dibersihkan tanatrnya dari tambang. Seakan-akan emas itu
masih dalam bentuk batangan dan untuk membersihkannya adalatr

dengan cara melebumya, lalu dituangkan dalam cetakan.
a t- .a.;Li.i.Li?'g. (Diantara (lyainah bin Badr). Dernikian dia

dinisiatkan kepada kakeknya yang tertinggi, karena dia adalatr

Uyainah bin Hishn bin Hudzaifah bin Badr Al Fazari.

f.C .F.L;?: (Dan Aqra' bin Habis). Ibnu Malik berkata,

"Disini terdapat bukti batrwa nitma yang memiliki huruf alif dan'lam
(di awalnya) bisa saja dihilangkan pada selain posisi nida'
(panggrlan), idhafah (disandarkan), dan bukan pula saat dharurah
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(terpaksa). Sibawaeh menukil dari orang-orang Arab, "Hadza yaum

itsnain mubarall' (ini adalah hari senin yang berkah). Miskin Ad-
Darimi dan Nabighah Al Ja'dia berkata pada Al Ja'diyah bahwa

penyebutan Uyainah dan Al Aqra' telah dikutip pada pembahasan

perang Hunain. Begitu pula pada pembahasan tentang cerita-cerita

para nabi dan akan disebutkan pada pembahasan tentang tauhid
melalui jalur Sa'id bin Masruq dari Ibnu Abi Nu'aim, "Al Aqra' bin
Habis Al Hanzhali kernudian Al Mujasyi'i."

;eir !)s @an Zaid Al Khail). Yakni Ibnu Muhalhal Ath-Tha'i.

Dalam riwayat Sa'id bin Masruq disebutkan, "Dan diantara Zaid Al
Khail Ath-Tha'i, kemudian salah seorang bani Nabhan." Dia disebut

"Zaid Al Khaif' (Zaid si kuda) karena keistimewaan kuda yang

dimilikinya. Lalu Nabi SAW menamainya Zard Al Khair (Zaid yang
penuh kebaikan). Nabi SAW pun memujinya, maka dia masuk Islam.

Dia meninggal pada masa Nabi SAW masih hidup.

i-rJb $ltJ$gang keempat mungkin Alqamah) Ibnu Ulatsah
-,

Al Amiri. Jiltt ',f.'* rl1j @an mungkin Amir bin Ath-Thufait) Al

Amiri. Dalam riwayat Sa'id bin Masruq ditegaskan bahwa dia adalatr

Alqamatr bin Ulatsah Al Amiri, kemudian salah seorang bani Kilab
dan dia adalah pembesar bani Amir. Dia dan Amir bin Ath-Thufail
saling bersaing dalam hal kepe.mpiminan. Alqamah masuk Islam dan

memperbaiki keislamannya, lalu diangkat oleh Umar untuk memimpin

Ilauran dan me,ninggal disana pada masa l*rilafatrnya. Penyebutan

Amir bin Ath-Thufail adalah kesalatran dari Abdul Wahid, karena dia

noeninggal sebelum peristiwa itu.

*6,J1'f ,F,t J-ii (Seorang taki-laki diantara sahabatnya

berkata). Aku belum menemukan keterangan tentang namanya.

Dalam riwayat Sa'id bin Masruq disebutkan , tij'tsj,atii '"*-i'4
'W t1!9 :jrii ,ribt33 F ff 'ti-a(ir $ {Aong-orans Quraisy dan

n Pada catatan kaki cetakan Bulaq disebutkan, "Dan diikuti Al Ja'di."
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Anshar marah dan berkata, 'Beliau memberi para pemuka penduduk

Najed dan meninggallmn kita'. Beliau bersabda, 'Sesungguhnya aku

hanya ingin melunakJran hati mereka'.).

i' '..is t t- :9, fr q!'gt e u ,11 uii d;v ri ,i6i
(Beliau bersabda: Apakah kalian tidak mempercayailat sementara aht
kepercayaan yang dilangit. Berita langit datang kepadalu pagi dan

sore). Dalam riwayat Sa'id bin Masruq bahwa beliau SAW
mengucapkan sabdanya sesudah perkataan seorang Khawarij yang

akan disebutkan setelah ini, dan inilah yang lebih akurat.

Catatan:

Kisatr ini bukan kisah yang telah disebutkan pada perang

Hunain, maka mereka yang mencampuradukkan antara keduanya

adalah tidak benar. Ada perbedaan tentang kepingan-kepingan emas

tersebut. Dikatakan, ia adalah seperlima dari seperlima bagian

rirmpasan perang. Namun, pernyataan ini perlu ditinjau kembali.
Sebagian lagi mengatakan, ia berasal dari seperlima rampasan dan itu
adalah termasuk kekhususan beliau untuk memberikannya pada

golongan tertentu demi kemaslahatan. Dikatakan juga bahwa ia
berasal dari rampasan perang secara ufuh. Namun, pernyataan ini sulit
diterima. Adapun mengenai kalimat "Siapa yang di langit" akan

dijelaskan pada pembatrasan tentang tauhid.

St 'i.v ,y; iul lUatra berdirilah seorang laki-laki bermata

celang). Maksudnya, kedua matanya masuk ke dalam hingga seakan-

akan menempel dengan dasar mata. Ia adalah lawan dari jahuzh (mata

menonjol).

UF (Meninggi). Maksudny4 menonjol. Wajnataan artinya dua

tulang yang tampak pada kedua pipi. i
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'4ti (Membenjof. Dalam riwayat Sa'id bin Masruq dikatakan,

fitir;ri (Dahinya menonjol ke depan). Maksudnyao ia lebih tinggi

dari tempat disekitamya.

'Otirn (Dicular). Pada bagian akhir pembahasan tentang tauhid

akan disebutkan melalui jalur lain bahwa tanda-tanda kaum Khawarij

adalatr dicukur rambutnya. Adapun kaum salaf biasa memanjangkan

rambut mereka dan tidak mencukurnya. Sementara gaya kaum

khawarij adalah mencukur semua rambut mereka.

t'itlt'rf;-irl ,allr fl',*t'4ll @ukantrah aht adalah penduduk

bumi yang lebih patut bertahpa kepada Allah?). Dalam riwayat Sa'id

bin Masruq disebutkan,'# rit ilr g*i ii :Jui (Betiau bersabda,

'Siapa yang menaati Allah jilea afu berbuat maksiat kepada-Nya'.\.

Laki-laki yang dimaksud adalah Dzul Khuwaishiratr At-Tamimi,

seperti yang telatr disebutkan pada pembatrasan tentang tanda-tanda

kenabian melalui jalur lain dari Abu Sa'id Al Khudri. Dalam riwayat

Abu Daud dikatakan namanya adalatr Nafi' sebagaimana yang

ditegaskan As-Suhaili. Dikatakan jug4 namanya adalatr Harqush bin

Zuhair As-Sa'di. Secara rinci akan dijelaskan pada pembahasan

tentang perintatr bertaubat kepada orang-omng yang murtad.

-;!r'd"J.e J'6 6naUd bin Al Walid berkata). Dalam riwayat

Abu Salamah dari Abu Asid pada pembahasan tentang tanda-tanda

kenabian disebutkan, "[Jmar berkata." Namun, hal ini tidak meanfikan

riwayat diatas, karena ada kemungkinan setiap salah seorang dari

keduanya telatr meminta untuk menghukum orang itu.

"ui'ok-l)f 
iii,r ,jri {inL'q*l1l potehkah au memenggal

lehernya? Beliau menjawab, "Tidah mudah-mudahan dia melahrkan

shalat"). Disini terdapat penggunaan kata la'alla Sarangkali) dengan

arti'asaa (mudatr-mudatran). Hal ini disitir oleh Ibnu Malik. Adapun

kalimat 'mengerjakan shalat' dikatakan batrwa di sini terdapat dalil
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secara implisit bahwa orang yang meninggalkan shalat harus dibunuh.

Namun, pernyataan ini perlu ditinjau kembali.

;iti of (Jntuk memeril<sa). Maksudnya, aku diperintahkan untuk

berpedoman kepada hal-hal yang zhahir dalam urusan mereka. Al
Qurthubi berkata, "Nabi SAW melarang membunuhnya meski dia
telah wajib dibunuh, agar orang-orang tidak memperbincangkan

bahwa beliau SAW telah membunuh sahabatnya, termasuk orang yang

shalat. Seperti telah disebutkan yang serupa dengannya sehubungan

dengan kisah Abdullah bin LJbay." Menurut Al Maziri, "Kemungkinan

Nabi SAW tidak memahami bahwa orang itu melecehkan kenabian,

hanya saja dia menuduhnya tidak adil dalam melakukan pembagian,

dan itu bukan termasuk dosa besar, sementara para nabi terjaga dari
dosa-dosa besar, menurut ijma' ulama. Lalu mereka berbeda tentang

terjadinya dosa-dosa kecil pada diri mereka. Atau barangkali beliau
tidak menghukum orang ini, karena hal itu tidak jelas baginya bahkan
hanya disampaikan oleh seseorang. Sementara berita dari satu orang
tidak dapat dijadikan dasar untuk menumpatrkan darah." Namun, hal

ini dinyatakan batil oleh Iyadh berdasarkan lafazhpada hadits, 6-',)*t

'r-1.; (Berbuat adillah wahai Muhammad). Laki-laki tersebut telah

berbicara langsung kepada Nabi SAW didepan orang-orang hingga
mereka minta izin kepada beliau untuk membunuhnya.

oot

#' {;- (Keluar dari keturunan). Demikian dinukil

kebanyakan periwayat. Dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan,
,s4w. Maksud kata dhi'dhi 'f adalah keturunan dan penerus. Menurut

tUrru Orri, bahwa kata shi'shi 'i semakna dengan itu. Ibnu Atsir
menukil pula riwayat yang telah menyebutkan shi'shiil, sama dengan

pola kata qindiil. Dalam riwayat Sa'id bin Masruq peda pembahasan

tentang cerita para nabi disebutkan, tii * q 1l Ua y* q (Dari

keturunan orang ini atau generasi penerus orang ini).
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*Jij ,il' .t-5'ot*- (Mereka melantunkan kitab Allah). Dalam

riwayat Sa'id bin Masruq disebutkan, ;,t-t';)r oit*- (Mereka membaca

Al Qur'an).

ntfit-; 3tti;-'t (Tidak melampaui tenggorolun merelu).

Penjelasannya telah disebutkan pada pembahasan tentang tanda-tanda

kenabian.

,yitlr , o;afr (Mereka lceluar dari agama). Dalam riwayat Sa'id

bin Masruq disebutkan, pU-:"1r g..t (Dari Islam). Di sini terdapat

bantalran bagi yang menakwilkan kata 'ad-din' di sini dengan arti

ketaatan. Mereka berkata, "Maksudny4 mereka keluar dari ketaatan

terhadap imam, seperti keluarnya anak panatr dari sasarannya. Ini
adalah sifat kaum Khawarij yang tidak mau menaati para khalifatr."
Akan tetapi yang lebih kuat batrwa maksud dai 'ad-dirn' di sini

adalah lslam, seperti ditafsirkan oleh riwayat lain. Perkataan ini
diungkapkan dalam konteks himbauan dan peringatan dan bahwa

mereka dengan perbuatan itu keluar dari Islam yang sempurna. Sa'ad

bin Masruq menambalrkan dalam riwayatny4 ottS"Pg,)i '#1 o'ik-

lrrJili S-il lUereka membunuh pemeluk Islam dan membiarlun

penyembah berhala). Hal ini termasuk perkara gaib yang dikabarkan

Nabi SAW dan terjadi sebagainaana yang beliau katalcan.

t;iji ilf,iNl &;rt 1 ;Srt'rb?5 g*" kira betiau bersabda,

"sebiranya aht mendapati merela niscaya aht alcan membunuh

merelra sebagaimana pembunuhan 
.kaum 

Tsamud"). Dalam riwayat

Sa'id bin Masruq disebutkan, )b Ffirl$t '#ttr$ (Sekiranya aht

'tnendapati mereka niscaya aht akan membunuh merelw sebagaimana

pembunuhan knum 'Ad), yak'm tanpa ada unsur keraguan, dan inilalt

yang lebih kuat. Timbul kernusykilan tentang sabdanya, |4* rll',t)
ptlil (Sekiranya aht mendapati merelca niscaya aht akan membunuh

mereka) padatral beliau telah melarang Khalid mernbunuh nenek
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moyang mereka. Jawabannya, bahwa yang dimaksud adalatr
mendapati masa mereka muncul dan menentang kaum muslimin
dengan menggunakan pedang. Hal seperti ini belum muncul pada
zarnan Nabi SAW. Namun, pertama kali mrmcul pada masa khilafah
Ali menurut pendapat yang masyhur. Isyarat ke arah itu telah
dikemukakan pada pembahasan tentang tanda-tanda kenabian. Hadits
ini dijadikan dalil bahwa kaum Khawarij adalatr kafir. Masalah ini
masyhur dalam bidang ushul. Lebih lanjut akan dijelaskan pada
pembahasan tentang perintah benaubat kepada orang-orang yang
murtad.

J c-'oi * *if h' e'4t ji :).G Jv,,ruo JG

ip ,';r;iG ,iy'ii i-; /.1 * F';'rzJ'tt; .a,t7y

*\t*',4'iJn,gr&hr e, ly €j U *.Ft *ht J:"Ut !r#i a. :Jvrq Ut.iitf t:*)
ts ,*'i 6,'^115 :Jv .Ul t? Ct; .!;lti,;[i ,j6

4352.etna1 berkata: Jabir berkat4 'Irlabi SAW memerintatrkan
Ali untuk tetap berada dalam ihramn5xa." Muhammad bin Bakr
menambalrkan dari Ibnu Juraij, Atha' berkata: Jabir berkat4 'Ali bin
Abi Thalib RA datang dengan mernbawa hasil pungutannya. Maka
Nabi SAW bersabda kepadanya, 'Dengan apa engkau bertalbiyah
(berniat) wahai Ali?' Dia menjawab, 'sebagaimana talbiyah (niaQ
Nabi SAW'. Beliau bersabd4 'Berhtrbanlah dan tetaplah berihram
sebagaimana keadaanmu'. Dia berkat4 'Ali memberikan hadiatr
kepadanya'."
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u;tli'#", uilf t i ?t'^frK ti::"; ,!-y,:; ;F

* \t * U, yi : Jta,-^1;i -2X,. yi *; * ?', j2
'rf'-6 A'j.:-i i ,Jv r* ai t5 ,:o;. diil. 4".&3
qL ?i,:eu'et iio, & u4r {,',kt 1 ; r;W
rr,*)yb,J*U,Jwlla #tC/y oi U *
* br j; Ut :',Fl aljitf 'i6 

tc,riii ri; oti,'.jhf

.trlt:;Lfi U;'tl ,,Sv .:*j
43534354. Dari Humaid Ath-Thawi r,' ,* menceritakan

kepada kami, disebutkan kepada Ibnu Umar, Anas menceritakan

kepada mereka bahwa Nabi SAW berihram untuk umrah dan haji.

Maka dia berkata, 'Nabi SAW melakukan ihram untuk haji dan kami

melakukan ihram untuk itu bersamanya. Ketika kami sampai di

Makkah beliau bersabda, 'Barangsiapa yang tidak membawa hewan

larban, hendaHah menjadikannya sebagai umrah'. Adapun Nabi

SAW membawa hewan kurban. Ali bin Abu Thalib datang kepada

kami dari Yaman dalam rangka menunaikan haji. Nabi SAW

bersabda, 'Untuk apa engkau ihram, sesungguhnya keluargamu

bersama lami'. Dia berkata, 'Kami melakukan ihram sebagaimana

ihram yang dilakukan Nabi SAW'. Beliau bersabda, 'Tahanlah

dirimu, lrarena sesungguhnya kita membawa hewan htrban' ."

I.(eteransan:

Keempat, hadits Jabir tentang kedatangan Ali RA dari Yaman

untuk menunaikan haji pada saat pelaksanaim haji Wada'. Hadits ini
telatr dikutip melalui dlua sanad yang disebutkan pada pembahasan

tentang haji. Penjelasannya telah dikemukakan pula di tempat itu.

Adapun perkataannya di tempat ini, "Ali datang dengan

pungutannya", yakni kepemimpinannya atas Yaman, bukan pungutan
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dari hasil sedekah (zakat). An-Nawawi berkata mengikuti uiama

lainnya, "Karena hal itu haram bagi Ali, seperti tercantum dalam

Shahih Muslim tentang kisah permintaan Al Fadhl bin Al Abbas untuk
menjadi petugas penarik zakat. Maka Nabi SAW bersabda kepadanya,

u,rht ir;1l$11sesungguhnya ia adalah kotoran manusia)."

63. Perang Dzu AI Khalashah

a-;gr )!'d Jtf- -^l^tJt e'*. t:k :Ju lf * ,5 *'\i ,'r)r:, lr\t ;*'*;t, ,).J* .4Ut'^;At, q,4t|.{Sjt,

dii ;r6i q,',p, :y eL'i, \zu)At q q,,*;
tial*i,:^f;G *3ybt * dt'4e .i:rb€ej;

.;\,

4355. Dari Qais, dari Jarir, dia berkatq '?ada masa jatriliyatr ada

rumah yang dinamakar Dzu Al Khalashah dan Ka'bah Al Yamaniyah

dan Ka'bah Asy-Syamiyaft. Nabi SAW bersabda kepadaku, 'Tidakkah
englrnu mengistirahatkanlru dari Dzu Al Khalashah?' Aktt berangkat

bersama 150 orang penunggang, lalu kami menghancurkannya dan

membunuh siapa yang kami dapati. Setelatr itu, aku datang kepada

Nabi SAW dan mengabarkan kepadanya, maka beliau berdoa untuk
kami dan untuk Ahmas.

^+\t *vUt ;.Jtt:ro?rr qrli S.Jv:Jv; *
,dS.st &'* e6 otsr- {siAt q q d;tl ,:fLj

aG.>i t ;s )'#l q *v iUi',* 4 Lau;u -*.et
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;i'*:.?, & qb ,I.a:P,J+ir Jb*it *'t F
4y3u;;tt,ty (,ri iia L'^5'S:i i,lu': q tb € :yi
JJ r:1jy\',k y');, JU.;,a"'a:;j
"JJ;6k t*k; &';L t|Fu 'us +!,': ,/f J*'

.7f;* lqlwl'r.:-i ,f €,'!:rti ,in .r;i
4356. Dari Qais, dia berkata: Jarir RA berkata kepadaku, "Nabi

SAW bersabda kepadaku, 'Tidakkah engkau mengistirahatkanlat dari

Dzu Al Khalashah?' --dan ia adalah rumah di Khats'am yang

dinamakan Ka'batr Al Yamaniyalr-. Aku berangkat bersama 150

penunggang kuda dari Ahmas dan mereka adalatr orang-orang yang

mahir menunggang kuda sementara aku tidak dapat bertahan diatas

kuda. Maka beliau memukul dadaku hingga aku melihat bekas jari-jari

tangannya di dadaku seraya mengucapkal,'Ya Allah tetapkanlah dia

dan jadilranlah pemberi petunjuk yang mendapat petunjuk'. Dia

berangkat dan menghancurkannya serta membakamya. Kemudian Dia

mengirim utusan kepada Rasulullah SAW. Utusan Jarir berkata,
.Demi yang mengutusmu dengan kebenaran, Aku tidak datang

kepadamu hingga meninggalkannya seakan-akan unta berpenyakit

belang'." Dia berkata,'T.{abi SAW memohon keberka}ran untuk kuda

Ahmas dan kaum laki-lakinya sebanyak 5 kali'"

,i,'y,.t *i" ,)* lnt Jt-, d,Jtl,Jv !-,* * ,f *
,/tu !\r'# ;.L;itr'u,J.,Liiri;)at q q *-;
,r...i'ft:,Jir e'41| *i ,y aeul r'it;j'Gi i
';i',;?, 3 erV ob i:$;;rr'ei ^:)Liu' & '$).Ai'
i:-;sr;:Jv .ti,# (ru ii:Lr:r'^*'$:i,Sui q:b €:y

242-FATETLBAARr



41'-4J*',3'; .4116 e;A,:t ,li ortj,i6 .j; ii'G
,iJ .G:#j :8rr W ; a&,iG .la;$t'i i,r. aix'*;:
'J;r'ot,'i 

E l\':\r,'# ,trr Ar,:t{ ;rJt ir- i.1t *,
:aiL arb:r1, ,i"op,(i ri pj y \t * it Jy,
L:r&$t#:,.-<a.'tsi rl * u,r\yW}lH et*,jC
'ri G'i '*t s:$i i,su .:t*'U;r*;i ii,r vr iir y tf
{3 *3 +a ?rt,k dt Sy iuri G ;< ;i > rl;
qlt, at Jrlr( 'iu *iyh,& d, ;iil; u+

U,u:i,JG .q)ik,ik t&; "L;cfiuuk.d, ,.ot?'',*Agtr-Gi rV * *r*X, p
4357. Dari Qais, dari 

' 

,*r, dia berkata, "Rasulullah SAW
bersabda kepadaku,' Tidakkah engkau mengistirahatkanku daripada
Dzu Al Khalashah'. Aku berkata, 'Tentu'. Aku berangkat bersama 150
orang penunggang kuda dari Ahmas. Mereka adalah orang-orang yang
mahir menunggang kuda. Sementara aku tidak dapat bertahan di atas

kuda. Aku menceritakan hal itu kepada Nabi SAW, maka beliau
memukulkan tangannya ke dadaku hingga aku melihat bekas
tangannya di dadaku, seraya mengucapkart,'Ya Allah, teguhkanlah
dia dan jadikanlah pemberi petunjuk yang mendapat petunjuk'." Dia
berkata, "Aku tidak pernah jatuh dari kuda sesudah itu." Dia berkata,
"Adapun Dzu Al Khalashah adalah rumah di Yaman milik suku
Khats'am dan Bujailah. Di dalamnya terdapat patung-patung yang
disembah. Ia biasa disebut Ka'bah." Dia berkata, "Dia mendatangi dan
membakar serta menghancurkannya." Dia berkata, "Ketika Jarir
datang ke Yaman disana terdapat seorang laki-laki yang mengundi
dengan anak panah. Dikatakan kepadanya, 'Sesungguhnya utusan
Rasulullah SAW berada di tempat ini. Jika dia mendapatkanmu

FATIIUL BAARI _ 243



niscaya dia akan memenggal lehermu'." Dia berkata, "Ketika orang

itu sedang mengundi dengan anak panah tiba-tiba Jarir sampai ke

tempatnya dan berkata, 'sungguh engkau merusaknya dan bersaksi

bahwa tidak ada sesembahan kecuali Allah atau aku akan memenggal

lehermu'." Ketika datang kepada Nabi SAW, dia berkata, 'Wahai

Rasulullah, demi yang mengutgsmu dengan kebenaran, aku tidak

datang kepadamu hingga meninggalkannya seakan-akan ia unta

berpenyakit belang'." Dia berkata, "Nabi SAW memohon keberkahan

pada kuda Ahmas dan kaum laki-lakinya sebanyak 5 kali.

Keteransan Hadits:

(Perang Dzu Al Khalashah). Demikian dinukil sebagian

periwayat. Sementara Ibnu Duraid menukil "Dzu Al Khalshah" dan

Ibnu Hisyam menukil "Dzu Al Khulashah." Sebagian lagi mengatakan

"Dzu Al Khalushah". Namun, yang pertama lebih masyhur. Al
Khalashatr adalah tumbuhan yang memiliki bijian merah seperti

untaian batu akik. Adapun Dzu Al Khalashah adalah rumah yang ada

patungnya. Dikatakan bahwa nurma rumah itu adalah A1 Khalashah

sedangkan nama patung di dalamnya adalah Dzu Al Khalashah. Al
Muba:rid meriwayatkan bahwa tempat Dzu Al Khalashah telatr

menjadi masjid jami' di negeri yang diseb$ Al Abalat di negeri

Khats'am. Sungguh telah kelir.u mereka yang mengatakan bahwa ia

berada di Persia.

Imam Bukhari meriwayatkan hadits ini melalui tiga jalur. Jalur

pertama dinukil melalui Musaddad, dari Khalid, dari Bayan, dari Qais,

dari Jarir. Khalid yang dimaksud adalah lbnu Abdullah Ath-Thahhan.

Sedangkan Bayan adalatr Ibnu Bisyr, dan Qais adalatr Ibnu Hazim.

tJjAr )i'J ,:t;l-*q, e *. ts€ lPasa masa iahiliyah ada

tamah yang disebut Dzu Al Khalashah). Dalam riwayat yang

sesudahnya dikatakan batrwa ia berada di Khats'am, satu kabilah

masyhur yang dinisbatkan kepada Khats'am bin Anmar bin kasy bin

Anza bin Wa'il. Nasab mereka berakhir hingga Rabi'atr bin Nizar
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(saudara-saudara laki-laki Mudhar bin Nizar yang merupakan kakek
kaum Quraisy). Penyebutan Dzu Al Khalashah ditemukan juga pada

hadits Abu Hurairah yang dikutip Bukhari dan Muslim pada

pembahasan tentang bencana dan cobaan dari Nabi SAW, 'eOUt |y I
a-it*St ,55'J:* /\t :A.'-qt attraS u{- 6ari kiamat tidak akan

terjadi hingga pantat para wanita Daus saling bersinggungan
disekitar Dzu Al Khalashah). Ia adalah patung yang disembah oleh
suku Daus pada masa Jahiliyah. Adapun yang tampak bagiku bahwa
ia bukan yang dimaksudkan oleh hadits di atas meski As-Suhaili
mengisyaratkan keduanya adalah sama. Sebab Daus adalah kabilah
Abu Hurairah dan mereka dinisbatkan kepada Daus bin Udtsan bin
Abdulah bin Zahran Nasab mereka berakhir hingga Azd. Antara
mereka dengan Khats'am terdapat perbedaan baik dari segi nasab

maupun tempat tinggal. Ibnu Dihyah menyebutkan bahwa Dzu Al
Khalashah yang dimaksudkan pada hadits Abu Hurairah adalah
patung yang ditempatkan oleh Amr bin Luhai di bagian bawah
Makkah. Mereka biasa memakaikan kalung-kalung dan menempatkan
padanya telur burung unta serta menyembelih hewan di sisinya.
Adapun Dzu Al Khalashah milik Khats'am adalatr rumah yang
mereka bangun untuk menandingi Ka'batr. Dari sini tampak
perbedaan keduanya.

\*t'#iti *."ilrt'q$6 (Dan Ka,bah yamaniyah dan Ka,bah

Syamiyah). Demikian yang disebutkan di tempat ini. Ada pendapat
yang mengatakan ini salah dan yang benar adalah Yamaniyah saja.

Mereka menamainya demikian untuk menandingi Kabah. Adapun
Kabah @aitullah Al Haram) bagi mereka yang berada di arah Yaman
adalah Syamiyah (di arah Syam) maka mereka menamakan yang

berada di Makkah sebagai Syamiyah sedangkan yang berada pada

mereka bemama yamaniyah untuk membedakan keduanya. Adapun
menurut saya, riwayat diatas benar. Ia dikatakan Yamaniyah karena
keberadaannya di Yaman dan dinamakan Syamiyah karena pintunya
dibuat menghadap ke arah Syam. Iyadh meriwayatkan batrwa pada
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sebagian riwayat disebutkan,?t i'.Jt 'z;Kr *.V)t|"3<iti(Dan Ka'bah

Yamaniyah Ka'bah syamiyah), yakni tanpa menggunahan kata 'dan'.

Dia berkata, "Di sini terdapat kesalahan." Dia juga berkata,

'Maksudnya, terkadang dinamakan Kabah Yamaniyah dan terkadang

dinamakan Ka'bah syamiyatr." Hal ini memperkuat apa yang telah

saya katakan, karena makna deririkian dengan adanya kata 'dan' akan

lebih kuat.

Ulama selainnya berkata, "Kalimat I(a'batr Syamiyah' adalatt

mubtada' (subjek) dan predikatnya telatr dihapus, dimana seharusnya

adalatr; Ia adalatr yang berada di Makkatr. Dikatakan pula batrwa

Kabah adalah subjek dan Syamiyah adalatr predikatnya, dan kalimat

itu berada pada posisi haal (keadaan). Adapun malananya; Kabatt

adalah syamiyatr btrkan yang lainnya.

As,suhaili meriwayatkan dari sebagian ahli nahwu (gramatikal

batrasa Arab) batrwa kata lahu Oagrnya) adalah tambahan dan yang

benar adalatr diberi nama Kabatr Syamiyah, 1lalmi bagi rumah yang

baru ini, dan Ka'bah Yamaniyatr bagi rumatr al atiq (Baitullah), atau

sebaliknya. As-suhaili berkata: Tidak ada tanrbatran batrkan htraf lam

pada kata lahu bermakna untuk, yakni biasa dinamakan untgk itu

Ka'batr syamiyatr dan Ka'batr Yamaniyah, yakni salatr satu dari dua

sifat itu untuk rumatr al atiq dan satunya lagi unhrk rumatr yang baru.

,4t 1l lfiaalirah englau mengistirahatknnfu). Ini adalah

kalimat permintaan yang mengandung perintatr. Dikhususkannya Jarir

untuk tugas itu, karana dia berada di negeri kaumnya dan termasuk

pembesar mereka. Adapun yang dimaksud istirahat di sini adalatt

menyenangkan hati. Tak ada sesuatu yang lebih melelatrkan hati Nabi

SAW daripada tersisanya sesuatu yang dipersekutukan dengan Allah.

,tl Hakim meriwayatkan di kitab Al IHil dari hadits Al Bara'bin Azib,

dia berkata, "Telatr datang kepada Nabi SAW sebanyak 100 dari bani

Bujailatr dan bani Qusyair Jarir bin Abdullatr. Beliau SAW bertanya

kepadanya te,ntang bani Ktrats'am. Maka dia mengabadgn kepadanya

bahwa mereka tidak mau men)'arnbut Islam' Nabi SAW
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mengangkatnya menjadi pemimpin, lalu bergabunglatr sekitar 300
orang dari kaum Anshar dan beliau memerintahkannya untuk berjalan
ke Khats'am untuk mengajak mereka masuk Islam selama 3 hari. Jika
mereka menyambut Islam maka diterima dari mereka dan dihancurkan
patung mereka Dzu Al Khalashah. Jika tidak maka mereka hanrs
diperangi.

'c,tV; (Alar keluar. Yakni keluar dengan segera.

rlri';|,:etiy e(pada 150 penunggang). Dalam riwayat yang

sesudatrnya disebutkan, #Q*i tti'ei lOan mereka adalah para

penunggang laila). Yakni mereka mzrmpu menungganginya dengan
baik. Hal ini dipatrami dari kalimat sesudahny4 "Aku tidak dapat
bertahan di atas kuda." Disebutkan dalam riwayat lemah yang dikutip
Ath-Thabarani bahwa mereka berjumlatr 700 orang. Barangkali -jika
keterangan ini akurat- batrwa selebihnya hanya berjalan kaki dan
sebagai pengikut. Kemudian aku dapati dalam krtab Ash-Shahabah
karya Ibnu As-Sakan, batrwa jumlah mereka lebih banyak daripada
itu. Dia menyebutkan dari Qais bin Gharbatr Al Ahmasi batrwa dia
datang bersama utusan yang berjumlah 500 orang. Dia berkat4 ,.Jarir

datang bersama kaumnya dan datang pula Al Hajjaj bin Dzu Al A'yrn
bersama 200 orang." Dia berkata, "Lalu digabungkan kepada kami
300 orang dari kaum Anshar dan selain mereka, maka kami
menyerang bani Khats'arn." Seakan-akan jumlatr 150 orang adalah
kaum Jarir dan menjadi 200 orang ditambah pengikut mereka. Seakan-
akan riwayat yang menyebutkan angka 700 termasuk mereka yang
berasal dari kaum Jarir dan Qais bin Gharbah, karena 50 orang
tersebut berasal dari satu kabilah.

'of#i (Kami pun merusaknya). yahi merusak rumatr yang

dimaksud. Hal ini akan dijelaskan pada perrbahasan selanjutnya.

'8.}16 Pt Y tn' .rp F' t*t (Atu datang kepada Nabi SAW

dan mengabarkan kepadanya). Demikian tercantum di tempat ini.
Sernentara dalam riwayat terakhir bahwa yang mengabarkan kepada
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Nabi SAW adalah utusan Jarir. Seakan-akan dinisbatkan kepada Jarir

hanya dalam konteks majaz.

'F;\t ti vi (Beliau mendoakan untuk knmi dan Ahmas)-

Mereka adalah saudara-saudara Bajilah, marga Jarir, yang dinisbatkan

kepada Ahmas bin Al Ghauts.bin Anmar. Bajilatr adalah seorang

wanita yang dinisbatkan kepadanya satu kabilatr masyhur. Akhir

nasab mereka juga sampai kepada Anmar. Dalam bangsa Arab

terdapat satu kabilatr lain yang disebut Ahmas. Namun, kabilah

terakhir ini bukan yang dimaksud pada hadits di atas. Kabilah ini

dinisbatkan kepada Ahmas bin Dhubai'ah bin Rabi'atr bin Nizar.

Dalam riwayat sesudahnya disebutkan, Q.q:t'..,J"'l F e'l;ti
?t:;'F,l (Beliau mendoaknn leeberkahan untuk kuda Ahmas dan

kaum laki-lakinya sebanyak 5 l(ali), yakni beliau mendoakan

keberkatran bagi mereka. Al Ismaili meriwayatkan dari Ibnu Syihab

dari Ismail bin Abi Khalid, fjur'F;\ Ci (Beliau mendoakan

keberlahan untuk Ahmas).

€;ro A:bt il U!: ,? er:rb ea;d ,F ov 4i t's:si
(alat tidak dapat bertahan di atas lada. Maka beliau memukul dadalat

hingga ahr melihat belas iari-jari tangannya di dadaku). Dalam

hadits Al Bara' yang dikutip A! Hakim disebutkan, )?tt dt'i"7 t*i

r1i:,J p 
??, *'ou- gi'^, {i,q iii ,,Sui'6ui, Pt y hr j; irr

r,r :* * (a3ti yi1 e 6:ri- ei i ut t ,* l{*i yt ,t"
4ifui -.li 

'e'J,i-'$j 
^,1i JLp, (Jarir mengadu kepada Rasulullah

iiAW bahwa dia sering terjatuh [dari hewan tungganganJ. Makn

beliau bersabda, 'Mendelcatlah kepadalru'. Beliau mendekat

{:,epadanya lalu Nabi meletakJran tangannya di atas kepala Jarir dan

ynenurunlrannya ke wajah dan dadanya hingga sampai ke bagian

kemaluannya. Kemudian beliau kembali meletakkan tangannya di atas

kepala Jarir lalu menurunkan ke punggungnya hingga sampai ke

pantatnya dan beliau mengucapftnn seperti perkataannya yang
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pertama). Maka yang demikian untuk mendapatkan berkah dari
tangan beliau yang penuh berkatr.

Catatan:

Kata al qala' menurut Abu Ubaid Al Harawi artinya orang )zang
tidak dapat bertahan duduk di atas pelana Al Jauhari berkata:
Dikatakan rajulun qali'ul qadam, artinya lald-laki yang kakinya tidak
dapat kokoh dalam peperangan. Fulan qala'ah, artinya si fulan tidak
dapat bertahan duduk di atas pelana hewan tunggangannya.

Ditanya tentang hikmah mengapa Nabi SAW mendoakan hingga
5 kali. Jawabannya, sebagai penekanan dan berdoa dengan jumlah
yang ganjil, karena ini yang diperlukan. Kemudian saya melihat
kemungkinan bahwa beliau mendoakan kuda dan para penunggangtya
atau keduanya sekaligus. Kemudian beliau hendak mempertegas

dengan mengucapkan doa sebanyak tiga kali. Maka beliau kembali
mendoakan untuk para penungganglya dua kali dan untuk kuda dua
kali. Maka masing-masing dari keduanya telatr didoakan sebanyak

tiga kali dan jumlatr seluruhnya adalatr lima kali.

rif+ , 
i.,i 'o-jA:'$'$i (ya Allah, teguhlcanlah dia dan

j adilranlah dia pemberi petunjuk yang mendapat petunjuk). Dikatakan,
batrwa dalam kalimat ini terjadi pengaktriran kata yang sehanrsnya
didahulukan, karena seseorang tidak dapat memberi petunjuk hingga
dia mendapat petunjuk. Sebagian lagi mengatakan maknanya adalatr

sempuma dan menyempurnakan.

Dalam hadits Al Bara' disebutkan bahwa beliau mengucapkan
hal itu ketika melewatkan tangannlNa di badan Jarir sebanyak dua kali.
Lalu ditambahkan, -i)i ,tt *!:J.s (Beliau mohon keberkahan

untulcnya dan keturunannya).
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Catatan:

Perkataan Al Mizzi dalam kitab Al Athrafberkonsekuensi bahwa

kalimat, "Jadikanlah dia pemberi petunjuk yang mendapat petunjuk",

hanyalah kalimat yang dinukil Imam Muslim sendiri. Padahal tidak

demikian, karena disebutkan di tempat ini melalui dua jalur.

,3t.. .,4rs u':3i (Beliau merusaknya dan membakarnya)'

Maksudnya, menghancurkan bangunannya, lalu melemparkan api

pada bagian-bagiannya yang berupa kayu.

...ii/t"p-i eyJt (Ketika Jarir datang ke Yaman")'

Mengindikasikan bahwa kisahnya pada perang Dzu Al Khalashah

dengan kisah kepergiannya ke Yaman adalatr sama. Seakan-akan

ketika urusan dengan Dzu Al Khalshah selesai, dia mengirim

utusannya untuk memberi kabar gembira, lalu dia sendiri terus

berjalan ke Yaman karena suatu hal yang akan disebutkan setelah satu

bab.

Adapun kata,yastaqsim' (membagi) artinya memberitahukan

perkara-perkara gaib tentang kebaikan atau keburukan yang hendak

dilakukannya. Allah telah mengharamkan hal itu dalam firman-Nya

suralr Al Maa'idah [5] ayat3,lljl- frl*:J ts\ (Dan [diharamkan

jusal mengundi nasib dengan anak panah). Abu Al Faraj Al

Ashbahani meriwayatkan bahwa mereka biasa melakukan undian di

samping Dzu Al Khalashah dan bahwa Umru'ul Qais ketika hendak

keluar menuntut balas akan kematian bapaknya, maka dia mengundi

di sisinya lalu keluar apa yang tidak dia sukai. Maka dia mencaci maki

patung itu dan melemparinya dengan batu. Dia berkata, "Maka tak ada

Iagi seorang pun yang mengundi di sisinya setelah itu hingga Islam

datang."

Saya katakan, "Hadits di bab ini menunjukkan bahwa mereka

tetap saja mengundi disana hingga Islam melarang. Seakan-akan

mereka yang mengundi di sisinya sesudatr itu belum sampai
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kepadanya tentang pengharaman itu atau dia belum masuk Islam

sehingga Jarir mencegahnya."

ivtl qi 6J-',rJjliU:let r-i|5.t ryemuaian Jarir mensutus

seorong laki-laki dari Ahmas yang dipanggil Abu Arthah). Nama Abu
Arthah adalah Hushain bin Rabi'ah. Namanya disebutkan langsung

dalam Shahih Muslim. Sebagian periwayatnya menyebutkan dengan

kata Husain, tetapi ini adalah perubahan saat penyalinan naskah.

Diantara mereka juga ada yang menyebutnya Hishn. Lalu sebagian

periwayat membaliknya menjadi Rabi'ah bin Hushain. Sebagian

menamainya Arthah. Adapun yang benar adalah Abu Arthah Hushain

bin Rabi'ah. Dia adalah Ibnu Amir bin Al Azwar, seorang sahabat

terkemuka. Saya tidak melihat namanya kecuali dalam hadits ini.
t . "7n.'q;i .)-.+ L{ftf (Seakan-akan ia adalah unta berpenyakit

belang). Ini adalah kiasan akan hilangnya hiasannya dan lenyapnya

kemegahannya. Al Khaththabi berkata, "Maksudnya ia telah menjadi

seperti unta yang dicat dengan ter karena penyakit belang. Hal ini
sebagai isyarat bahwa ia telah menjadi hitam karena pembakaran.

Tercantum pada sebagian periwayat -dan dikatakan ia adalah

riwayat Musaddad- dengan kata ajwafsebagai ganti ajrab. artinya ia
telah menjadi suatu bentuk yang tidak memiliki makna. Al Ajwaf
adalah yang kosong meski tampak besar. Dalam riwayat Ibnu Baththal

disebutkan "Makna kata'ajrab ' adalah hitam. Sedangkan makna kata

'ajwaf'adalah putih." Hal ini diriwayatkan dari Tsabit As-Sarqisthi.

Dia diingkari oleh Iyadh, dia berkata, "Ini adalah perubahan dan

perusakan makna." Demikian yang dia katakan. Jika maksudnya

mengingkari penafsiran ajwaf dengan arti putih, maka dapat diterima,
karena ia berlawanan dengan makna hitam. Sementara telah dinukil
bahwa dia membakarnya, dan sesuatu yang dibakar akan menjadi

hitam, lalu bagaimana sehingga dikatakan putih. Adapun jika yang

dimaksud adalah pengingkaran kata ajwaf, maka tidak ada masalah

karena maknanya ia telah menjadi kosong, seperti yang telah saya

jelaskan.
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Pelaiaran vang dapat diambil

1. Disyariatkannya menghilangkan sesuatu yang dapat

menimbulkan fitnah bagi manusia baik berupa bangunan atau

selainnya, apakah ia manusia, hewan, atau benda mati.

Mengambil hati suatu komunitas dengan mengangkat pemimpin

dari kalangan mereka sendiri.

Mengambil hati seseorang dengan doa, pujian, dan kabar

gembira berupa kemenangan.

Keutamaan menunggang kuda dalam peperangan.

Menerima khabar ahad.

Keras dalam menghancurkan musuh.

Keutamaan bagi Jarir dan kaumnya.

Keberkahan tangan Nabi SAW dan doanya.

Nabi SAW biasa berdoa dalam jumlah ganjil dan terkadang lebih

dari tiga kali.

Pengkhususan keumuman perkataan Anas, "Apabila berdoa,

maka beliau berdoa tiga kali". Hal ini dipahami dalam konteks

yang umum. Seakan-akan tambahan dari yan biasanya adalah

karena sesuatu yang mengharuskannya. Hal ini sangat jelas

terdapat pada suku Ahmas, dimana mereka telah berjasa dalam

menghancurkan kekufuran dan menolong Islam terutama

bersama kaum mereka sendiri.

&6. Perang Dzatu Salasil, yaitu Perang Suku Lakhm dan Judzam

10.

*r ,i')"-p f t;- f ,t3l;.1 J$j ^JG ,lt '.:'lo3t'its- 9'tJ'L/' ',,
.'-1, ., i.o.r. ,rL li.csPt gi) ose) r_.
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Hal ini dikatakan Ismail bin Abi Khalid. Ibnu Ishaq berkata dari

Yazid dari Urwah; Ia adalah negeri Baliy, Udzrah, serta bani Al Qain.

,rat r )-e d *'t qr hr & o' 'J;rLi t\kL 6i r
ya-lt'--i q6t Li ftrt iXC :Js .J*,\:)1 ,-,ti ,k* 'b
',.--.i ,,Ss tu'"i ,J-1; Gri ilv t,St*tr)i ; ii .^*a i,Su

.e-T € vr#"'oi i(;t St,!6,
4358. Dari Abu Utsman, sesungguhnya Rasulullah SAW

mengutus Amr bin Al Ash mempimpin pasukan Dzatu Salasil. Dia
berkata, "Aku datang kepadanya dan berkata, 'Siapakah manusia yang

paling engkau cintai?' Beliau menjawab, 'Aisyah' . Aku berkata, 'Dari
kaum laki-laki'. Beliau berkata, 'Bapalcnya'. Aku berkata, 'Kemudian
siapa?' Beliau menjawab, 'Umar'. Lalu beliau menyebutkan beberapa

orang. Aku pun diam karena khawatir beliau akan menjadikanku yang

terakhir diantara mereka."

Keterangan Hadits:

(Bab perang Dzatu Salasil). Bacaan dan penjelasan tentang
perbedaanya telah dikemukakan pada akhir bab "Keutamaan Abu
Bakar." Ada yang berpendapat bahwa perang tersebut dinamakan

perang Dzatu Salasil (yang memiliki rantaian) karena kaum musyrikin
telah mengikat satu sama lain karena khawatir akan melarikan diri.
Versi lain mengatakan karena di sana terdapat mata air yang bernama

Salsal. Ibnu Sa'ad menyebutkan bahwa ia terletak di belakang lembah

Al Qura yang berjarak 10 hari pe{alanan dari Madinah. Dia berkata,
"Peristiwa ini berlangsung pada bulan Jumadil Akhir tahun ke-S H.
Ada juga yang mengatakan tahun ke-7 H, dan inilah yang ditegaskan

Ibnu Abi Khalid dalam kitab Shahih At-Tarikh. Ibnu Asakir menukil
kesepakatan bahwa perang ini terjadi setelah perang Mu'tah, kecuali

J*9
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Ibnu Ishaq yang mengatakan bahwa ia terjadi sebelumnya. Saya (Ibnu

Hajar) katakan bahwa persoalan ini tidak dinukil dari Ibnu Sa'ad dan

Ibnu Abi Khalid.

(Ia adalah perang Lakhm dan Judzam. Hal ini dikatakan Ismail
bin Abi Khalid). Dalam riwayat Ibnu Ishaq bahwa Salasil adalah air

untuk bani Judzam dan Lakhm. Lakhm adalah kabilah/suku besar dan

masyhur yang dinisbatkan kepada Lakhm. Namanya adalah Malik bin
Adi bin Al Harits bin Murrah bin Udad. Sedangkan Judzam adalah

kabilah besar dan masyhur yang dinisbatkan kepada Amr bin Adi
yang merupakan saudara Lakhm. Dikatakan mereka berasal dari

keturunan Asad bin Khuzaimah.

$' ,l3ir:siU r*,e ,;i-i ,r \i.,r o6a\;.r'ssj lrunu

Ishaq berkata: Ia adalah negeri Baliy, Udzrah, dan bani Al Qain).
Yazid adalah Ibnu Ruman. Dia berasal dari Madinah. Sedangkan

Urwah adalah Ibnu Az-Zubair bin Al Awwam. Adapun kabilah-
kabilah yang dia sebutkan, ketiganya adalah marga suku Qudha'ah.

Udzrah adalah kabilah besar yang dinisbatkan kepada Udzrah
bin Sa'ad Hudzaim binZaid bin Laits bin Suwaid bin Uslam bin Ilhaf
bin Qudha'ah.

Bani Al Qain adalah kabilah besar yang dinisbatkan kepada Al
Qain bin Jisr. Dikatakan bahwa dia memiliki budak yang dinamai Al
Qain, lalu dia mengasuhnya s"irirggu dinisbatkan kepadanya. Adapun

namanya adalah An-Nu'man bin Jisr bin Syi'illah bin Asad bin
Wabrah bin Tsa'lab bin Hilwan bin Imran bin Ilhaf bin Qudha'ah.

Ibnu At-Tin melakukan kesalahan, dimana dia berkata, "Bani Al
Qain adalah kabilah dari bani Tamim." Ibnu Sa'ad menyebutkan

bahwa sekelompok suku Qudha'ah berkumpul hendak mendekati

pinggiran Madinah. Maka Nabi SAW memanggil Amr bin Al Ash dan

memberikan bendera putih kepadanya lalu mengutusnya memimpin

300 personil pasukan dari pemuka Muhajirin dan Anshar. Kemudian

Nabi memberi bala bantuan yang dipimpin Abu llbaidah Al Jarrah

dengan kekuatan 200 personil. Nabi SAW memerintahkannya agar
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bergabung dengan Amr, dan hendaknya keduanya tidak berselisih.
Abu Ubaidah hendak mengimami mereka, tetapi dilarang oleh Amr
dan dia berkata: Sesungguhnya engkau datang kepadaku sebagai bala
bantuan dan aku adalah pemimpin. Maka Abu lJbaidah menaatinya
dan Amr shalat mengimami mereka.

Pada pembahasan tentang tayammum disebutkan, W 4 &t ifi
. i , , ,a,., o.

1, Fi d') 4{ dl 6316. (Sesungguhnya dia mimpi pada malam

yang dingin, maka dia tidak mandi, tetapi hanya bertayammum, lalu
shalat mengimami mereka). Amr terus befalan hingga menguasai

negeri Baliy dan Udzrah. Demikian juga disebutkan Musa bin Uqbah
seperti kisah ini.

Ibnu Ishaq menyebutkan bahwa ibunya Amr bin Ash berasal dari
Baliy. Oleh karena itu, Nabi mengutus Amr untuk mengajak orang-
orang masuk Islam dan berusaha melunakkan hati mereka dengan hal
itu. Ishaq bin Rahawaih dan Al Hakim meriwayatkan dari Buraidah
bahwa Amr bin Al Ash memerintahkan pada peperangan itu agar tidak
menyalakan api. Perbuatannya ini diingkari lJmar, maka Abu Bakar
berkata kepadanya, "Biarkanlah dia, Rasulullah SAW tidak
mengangkatnya menjadi pemimpin kita melainkan karena
pengetahuannya tentang peperangan." Mendengar hal itu Umar pun
diam. Faktor ini lebih shahih dari apa yang disebutkan Ibnu Ishaq.

Namun, tidak ada halangan bila keduanya dipadukan.

Ibnu Hibban meriwayatkan dari jalur Qais bin Abu Hashim dari

Amr bin Al Ash, tti ,;g:.t' crri si e *3 i" n' d; I' J?i'ot

e"of air ,'Jt$ u: e;*tgi f u.l qi$ ;&;ii tjri tfii\bi u:;>i
ti:4, $i ;&ti"i "i,i;- oi r'.;lrrti ;&,# \:tit ryat ,'Jt W.iJii lt rlr;

tjri ryl;l.ji oi'A irti L( |*; :Jvi'r)Li *, y i,, ..rp 4t,U.s irfi'J?3 
U isui ,:o7l 'r* .i:ri''# l|<5 'i4'oi Uf : ;#. i\ie ":*

sef:j1 arlr +t',i itt lsesunggtthnya Rasulultah SAW mengutusnya

pada perang Dzatu Salasil, maka para sahabatnya meminta izin
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kepadanya untuk menyalakan api, tetapi namun dia melarang mereka.

Mereka pun berbicara kepada Abu Bakar dan Abu Bakar berbicara

dengannya mengenai hal itu, maka dia berkata, "Tidak seorang pun

diantara kamu yang menyalakan api melainkan aku akan

memasukkannya ke dalamnya." periwayat berkata, "Mereka bertemu

musuh dan mengalahkannya, maka mereka ingin mengeiar musuh

tersebut namun Amr melarangnya." Setelah kembali, mereka

menyebutkan hal itu kepada Nabi SAW, maka beliau SAW bertanya

kepadanya. Dia menjawab, "Aku tidak mengizinkan mereka

menyalakan api agar musuh tidak melihat jumlah kami yang sangat

sedikit. Aku juga tidak suka mereka mengejar musuh karena khawatir

ada bala bantuan." Nabi memuji kebiiakannya. Amr berkata, "Wahai

Rasulullah, siapakah manusia yang paling engkau cintai...").

Redaksi hadits ini mengandung beberapa faidah tambahan dan

dipadukan dengan hadits Buraidah bahwa Abu Bakar meminta izin

kepadanya untuk menyalakan api, tetapi dia tidak mengizinkannya,

maka Abu Bakar pun menyerahkan urusan kepadanya. Lalu anggota

pasukan meminta dengan sunguh-sungguh kepada Abu Bakar agar

menyampaikan keinginan mereka, maka Abu Bakar kembali meminta

hal itu kepadanya, tetapi dia tetap tidak mengizinkannya.

Imam Bukhari meriwayatkan hadits pada bab ini dari Ishaq, dari

Khalid bin Ubaidillah, dari (halid Al Hadzdza', dari Abu Utsman.

Ishaq yang dimaksud adalah Ibnu Syahin, Khalid adalah Ibnu Abdulah

Ath-Thahhan. Sedangkan gurunya (Khalid) adalah Ibnu Mihran Al

Hadzdza',dan Abu Utsman adalah An-Nahdi.

?,1 ,fr ,p ,ru;rt i :]s e. *i:o h' & l' 'Jt i oi

f,fl' $esungguhnya Rasulutlah SAW mengutus Amr bin Al Ash

memimpin pasukan dzatu Salasil). Secara zhahir hadits ini mursal.

Bahkan Al Ismaili menegaskan hadits tersebut mursal. Namun,

sebenarnya hadits ini maushul berdasarkan kalimat sesudahnya, yaitu;

Dia berkata, ...Aku mendatanginya", karena yang berkata disini adalah

Amr bin Al Ash, dan Abu Ustman mendengar Amr bin Al Ash.
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Imam Muslim meriwayatkan dari yahya bin yahya dan Al
Ismaili dari riwayat wahab bin Baqiyah dan Mu'alla bin Manshur,
semuanya dari Khalid bin Abdullah melalui sanad yang dikutip Imam
Bukhari. Dia berkata dalam riwayatnya; "Dari Abu Utsman, dari Amr,
bahwa Nabi SAW mengutusnya memimpin pasukan Dzatu Sarasil,
maka aku mendatanginya." Lalu disebutkan hadits selengkapnya.

Dalam pembahasan keutamaan Abu Bakar disebutkan meralui
jalur lain dari Khalid Al Hadzdza', dari Abu Utsman, dia berkata,
"Amr bin Al Ash memerintahkan kepada kami." Lalu dia
menyebutkan seperti di atas.

'r$6 gm mendatanginya).Dalam riwayat Mu,alla bin Manshur

disebutkan,'nuj !" n' ,k orSt'q,i$ ,,)-:d,;rr o$ ;:g V Ui gtru

datang dari pasukan Dzatu salasil lalu mendatangi Nabi sAW). Al
Baihaqi mengutip dari jalur Ali bin Ashim dari Khalid Al Hadzdza'
sehubungan dengan kisah ini, p.1rl ,& 4-i'fi d'cl'$i ,)k Jti

n lt l:r,, [,Li.l6 f-u-A btfi ,p i*it ,iy f.yt,tt *, f i{.e
4l arlt 

t;i g*, berkata, 'Aku mengatakan pada diriku bahwa

Nabi SAW tidak mengangkatku memimpin suatu kaum yang di
dalamnya ada Abu Bakar dan (Jmar, kecuali karena kedudukanku
disisinya. Maka aku datang kepada beliau hingga duduk
dihadapannya dan berkata, 'wahai Rasulullah, siapakah manusia
yang paling engkau cintai'.).

)lti) "$i (Maka beliau menyebutknn beberapa laki-laki). Dalam

riwayat Ashim, dia berkata, "Aku berkata dalam diriku, 'Aku tidak
akan mengulangi yang sepertinya, yakni bertanya tentang hal ini,.,,

Dalam hadits ini terdapat keterangan yang membolehkan
mengangkat orang yang keutamaannya lebih rendah menjadi
pemimpin orang yang lebih utama, jika orang yang lebih rendah
keutamaannya memiliki sifat-sifat istimewa yang berhubungan dengan
urusan itu. Faidah lainnya adalah kelebihan Abu Bakar atas kaum
laki-laki dan kelebihan putrinya Aisyah atas kaum wanita. Isyarat

FATIIUL BAARI - 267



akan hal ini telah disebutkan pada pembahasan tentang keutamaan.

Disamping itu, terdapat juga penjelasan tentang keutamaan Amr bin

Al Ash, karena diangkat sebagai pemimpin pasukan yang didalamnya

terdapat Abu Bakar dan Umar, meskipun hal itu tidak berkonsekuensi

keutamaannya atas mereka secara mutlak, tetapi hanya menunjukkan

bahwa dia memiliki keutamaan secara garis besar. Kami telah

meriwayatkan dalam krtab Fawa'id Abu Bakar bin Abi Al Haitsam,

dari hadits Rafi' At-Tha'i, dia berkata, ee *') io n' ,P'r|t *

F i1 #: "rat i. ::-)c'*lb ,ffi1 (Nabi SAW mengirim pasukan

dan mengangkat Amr bin Al Ash sebagai pemimpin mereka, padahal

diantara pasukan itu terdapat Abu Bakar). Dia berkata, "la adalah

perang yang dibanggakan oleh penduduk Syam."

Imam Ahmad dan Bukhari meriwayatkan pada pembahasan

tentang adab ---dan dinilai shahih oleh Abu Awanah dan Ibnu Hibban

serta Al Hakim- dari jalur Ali bin Rabah, dari Amr bin Al Ash, dia

berkata, \ ,Jut q\i g)q,'irl 'oi 
,;)li" et y a' ,rp dt dl.'6i.

erytBf n 4 ,C, ,:,:,f.l*,; ii,r arl--r ,r* ,b'!,e.ibi gti gl ,i*
C.U, :y'J, C.Ur 

'..tcir 
n,u. i,Su .6at qaoi SAW mengirim utusan

kepadaku untuk memerintahkan agar alat mengambil pakaianku dan

senjataku. Lalu beliau bersabda, 'Hai Amr, sesungguhnya aku ingin

mengutusmu memimpin suat* pasukan, semoga Allah memberikan

rampasan perang dan menyelamatkanmu'. Aku berkata, 'Aku masuk

Islam bukan karena menginginkan harta'. Beliau bersabda, 'Benar!

Sebaik-baik harta adalah milik laki-laki yang shalih'.). Disini terdapat

indikasi bahwa Nabi SAW mengutusnya tidak lama setelah masuk

Islam, sementara dia masuk Islam pada tahun ke-7 H.
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65. Kepergian Jarir ke Yaman

;.i ry"X, *:ot);r,*.erLf iA
,b 7 u +w il i f'u qlttk ',1

t. ,

_r];ri-rr>k
JJ J L

a4
t ..

:_t-b r; lt ..1w

,o o' d - ..
cL:;r $ Ul Jl--t,

3')6e) *y'r e.fk $ p
,*'t qP ir & it J;''A; ,t;a

')i :'lta O_ilV

e* f ti L';i:$ ,o.4t A.*r't,ir ,t: oylji U,
+;,\ii "-,sf ti ,),'J$ r.; ok fu' \ryr+ >"i i,Sv

', .'y ;-.6r; J 7)t rt &t r; !:,--. jl, ,"tf '"p
krt, t;s *u..',jr{ rip ,}r € i.}:t 

,fi ,* 
tt\ €

.l$,, b) i*';: ,t-rt;t';", or*X-

4359. Dari Qais, dari Jarir, dia berkata, "Aku berada di yaman,

lalu aku bertemu dua laki-laki dari penduduk Yaman (Dzu Kala' dan
Dzu Amr). Aku pun menceritakan kepada mereka tentang Rasulullah
SAW." Dzu Amr berkata kepadanya, "Apa yang engkau ceritakan
tentang urusan sahabatmu, maka sesungguhnya ajal telah
menjemputnya sejak tiga hari." Maka keduanya datang bersamaku
hingga ketika kami berada di sebagian jalan, tampak bagi kami
rombongan dari arah Madinah. Kami bertanya kepada mereka, dan
mereka berkata, "Rasulullah SAW telah wafat dan Abu Bakar
diangkat menggantikannya dan orang-orang dalam keadaan baik-baik
saja." Keduanya berkata, "Beritahukan sahabatmu bahwa kami telah
datang, dan barangkali kami akan kembali, Insya Allah." Keduanya
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kembali ke Yaman dan aku menceritakan kepada Abu Bakar tentang

mereka. Dia berkata, "Mengapa engkau tidak membawa mereka

kemari?" Beberapa waktu kemudian Dzu Amr berkata kepadaku,

"Wahai Jarir, aku berutang budi kepadamu, maka aku akan

memberitahukan kepadamu satu berita, sesungguhnya kalian kaum

Arab senantiasa dalam kebaikan sebagaimana keadaan kamu
(sekarang) manakala. pemimpin kalian meninggal maka kalian

mengangkat pemimpin yang lain. Adapun bila dengan pedang, maka

mereka menjadi raja-raja yang marah karena kemurkaan raja-raja dan

ridha dengan keridhaan para raja."

Keterangan Hadits.

(Bab Kepergian Jarir ke Yaman). Jarir adalah Ibnu Abdillah Al
Bajali. Ath-Thabari menyebutkan dari jalur Ibrahim bin Jarir, dari

bapaknya, dia berkata, eiiij&,ri 4t il.Pj y il' .rt" Ut ,f
li,r 11 iil 1 , j:g- tti lNati SAW mengutusku ke Yamsn untuk memerangi

mereka dan mengajak kepada mereka agar mengucapkan Laa llaaha
Illallaah). Tampaknya, pengutusannya kali ini adalah selain

pengutusannya untuk menghancurkan Dzu Al Khalashah. Ada juga

kemungkinan dia diutus ke Yaman dengan dua tujuan secara

berurutan. Asumsi ini dikuatkan oleh apa yang disebutkan Ibnu

Hibban dalam hadits Jarir, I Ut i"f [ 'ii i6 Pt * il' ,rp ult'oi
ait* q) $.ff dr"tol' -ry 

'U ,i* (sesungguhnya Nabi SAW

bersabda kepadanya, "Vf/ahai Jarir, sesungguhnya tidak ada lagi
yang tersisa dari thaghut jahiliah kecuali rumah Dzu Al Khalashah.").
Pernyataan ini mengisyaratkan bahwa kisah ini terjadi lebih akhir.

Pada pembahasan haji Wada' akan disebutkan bahwa Jarir turut serta

dalam pelaksanaannya. Seakan-akan pengutusannya ke Yaman terjadi

sesudah haji Wada'. Lalu Jarir menghancurkan Dzu Al Khalashah dan

melanjutkan perjalananya ke Yaman. Oleh karena itu, ketika dia

kembali sampai kepadanya berita tentang kematian Nabi SAW.
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Imam Bukhari meriwayatkan hadits pada bab ini dari Abdullah
bin Syaibah Al Abshi, dari Ibnu Idris, dari Ismail bin Abi Khalid, dari

Qais, dari Jarir. Abdullah bin Abi Syaibah adalah Abu Bakar. Nama
bapaknya adalah Muhammad bin Abi Syaibah. Sedangkan Abu
Syaibah bernama Ibrahim bin Utsman Al Abshi. Adapun Ibnu Idris
adalah Abdullah, dan Qais adalah Ibnu Abi Hazim. Para periwayat
sanad hadits ini semuanya berasal dari Kufah.

{rrd (Aku berada di Yaman). Dalam riwayat Abu Ishaq dari

Jarir yang dikutip Ibnu Asakir disebutkan, "Nabi SAW mengutusnya
kepada Dzu Amr dan Dzu Kala' untuk mengajak keduanya masuk

Islam, dan keduanya masuk Islam. Dia berkata; .pii ,1>t3, 31 ; jr6
',k? 

?f e (Dzu Kala' berkata kepadaku, "Masuklah kepada

ibunya Syurahbil), yang dimaksud adalah istrinya.

Dalam riwayat Al Waqidi dalam kitab Ar-Riddah disebutkan
dengan sanad-sanad yang beragam seperti ini.

4t ,Yi U. *t 1 fdru bertemu dua orang penduduk

Yaman). Dalam riwayat Al Ismaili disebutkan, €*) L;iii ,4u 'c;5

tf 1ii 7.1<St ] plm berada di Yaman, lalu aku datang dan

bersamaku Dzu Kala' dan Dzu Amr). Riwayat ini tampaknya lebih
jelas, karena Jarir menyelesaikan kepentingannya di yaman lalu
datang kembali menuju Madinah, maka dia ditemarni ruja-raja
Yaman; Dzu Kala' dan Dzu Amr."

Nama Dzu Kala' adalah Ismaifa'. Dikatakan juga namanya
adalah Aifa bin Bakura. Menurut versi lain, Ibnu Hausyab bin Amr.
Sedangkan Dzu Amr adalah salah seorang raja Yaman yang berasal
dari Himyar. Saya belum menemukan keterangan tentang namanya
dan tidak juga melihat berita-beritanya melebihi yang disebutkan
dalam bab ini. Keduanya bertekad berangkat ke Madinah, tetapi ketika
sampai kepada keduanya berita tentang kematian Nabi SAW, mereka
kembali ke Yaman. Setelah itu, keduanya berhijrah pada zatrrarr
pemerintahan Umar.
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'g*>lb 'il ls"kironya apa yang engkau

sebutkan tentang urusan sahabatmu). Maksudnya, sekiranya apa yang

engkau sebutkan tentang.sah^9ury\itu adalah benar. Dalam riwayat

Al Ismaili dinukil, fi| U,5 0t5 ll (Sekiranya [keadaannyaJ

sebagaimana yang engkau sebutkan).

Adapun kalimat, "telah berlalu ajalnya", merupakan pelengkap

bagi kata bersyarat yang tidak disebutkan secara tekstual, yakni jika
engkau mengabarkan kepadaku tentang ini maka aku mengabarkan

kepadamu begini. Hal ini diucapkan oleh Dzu Amr berdasarkan

penelaahannya terhadap kitab-kitab terdahulu. Yaman telah disinggahi
oleh beberapa kelompok Yahudi sehingga sebagian besar penduduk

Yaman masuk dalam agama mereka dan belajar kepada mereka. Hal
itu sangat jelas dalam sabda beliau SAW ketika mengutus Mu'adz ke

Yaman, "Sesungguhnya engkau akan mendatangi suatu kaum Ahli
Kitab;'

Al Karmani berkata, "Kemungkinan Dzu Amr mendengar dari
orang-orang yang datang dari Madinah secara rahasia, atau pada masa

Jahiliyah dia sebagai tukang tenung, atau setelah masuk Islam dia
menjadi seorang muhaddats." Adapun tafsiran kata muhaddats telah
disebutkan terdahulu, yakni bahwa ia adalah seorang yang senantiasa

mendapat ilham. Saya (Ibnu F{ajar) katakan, redaksi hadits

mendukung apa yang telah shya sebutkan, karena dia mengaitkan

kematian Nabi SAW yang dikatakannya dengan apa yang dikabarkan

Jarir kepadanya tentang hal ihwal beliau. Sekiranya pengetahuannya

itu diambil dari selain apa yang saya sebutkan tentu kesimpulannya
tidak perlu dia sandarkan kepada apa yang dikatakan oleh Jarir.

Karena dua hal yang pertama adalah pemberitahuan secara murni dan

yang ketiga adalah terjadinya sesuatu dalam jiwa tanpa ada

kesengajaan untuk mendapatkannya. Ath-Thabarani meriwayatkan

dari Ziyad bin Alaqah dari Jarir tentang kisah ini, dia berkata,

"Seorang ahli ilmu Yahudi di Yaman berkata kepadaku." fuwayat ini
juga mendukung apayang saya sebutkan.

-il 'a jis ,siit b€
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tgr* liti ,',16 g-? f.ot'o?:r, (Aku mengabarkan kepacta

Abu bakar tentang cerita mereka maka dia berkata,"Mengapa engkau

tidak datang membawa mereka? '). Sepertinya digunakannya bentuk
jamak dalam kalimat ini, karena dikaitkan dengan para pengikut yang
datang bersama keduanya.

...'ri;. iGi iii 1n"b"ropa wahu kemudian...). Barangkali yang

demikian terjadi ketika Dzu Amr hijrah pada masa khilafah Umar.
Ya'qub bin Syabah menukil dengan sanad-nya bahwa Dzu Kala'
datang bersama 11.000 keluarga dari budak-budaknya, maka Umar
meminta membeli mereka untuk diperbantukan dalam peperangan

melawan kaum musyrikin. Dzu Kala' berkata, "Mereka telah
merdeka." Beliau memerdekakan mereka sekaligus dalam satu saat.

Zaid meriwayatkan di dalam kitab Al Futuh, bahwa Abu Bakar
mengutus Anas bin Malik untuk mengajak penduduk Yaman be{ihad,
maka Dzu Kala' berangkat bersama orang-orang yang mematuhinya.
Ibnu Al Kalbi menyebutkan dalam kitab An-Nasab bahwa Dzu Kala,
seorang yang tampan. Konon jika dia masuk Makkah niscaya
memakai sorban. Dia turut dalam perang Shiffin bersama Muawiyah
dan terbunuh disana.

nilG 6atian mengangkat). Yakni kalian bermusyawarah untuk

mengangkat pemimpin dari kalangan kalian sendiri dengan keridhaan
berdasarkan penunjukan pemimpin sebelumnya.

k jtl rjS {uroJ€ v$ (Apabila dengan pedang maka mereka

adalah raja-raja). Yakni jika pemerintahan itu diambil dengan jalan
kekerasan dan kekuatan, maka para khalifah itu pun menjadi raja-raja.
Hal ini menjadi dalil tentang apa yang telah saya sebutkan bahwa Dzu
Amr memiliki pengetahuan tentang berita dalam kitab-kitab terdahulu.
Pernyataannya ini sesuai dengan hadits yang diriwayatkan Imam
Ahmad dan para penulis kitab Sunan - inyatakan shahih oleh Ibnu
Hibban dan lainnya- dari hadits Safinah, bahwa Nabi SAW
bersabda, $W ry U'j'zh ,tt:i! ef.Uyt (Khilafah sesudahku
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30 tahun, kemudian menjadi raia yang diktator).Ibnu At-Tin berkata,

"Apa yang dikatakan Dzu Amr dan Dzu Kala' tidak mungkin kecuali

berasal dari kitab atau perdukunan. Sedangkan dari apa yang

dikatakan Dzu Amr tidak lain kecuali berasal dari kitab." Saya

katakan, saya tidak tahu mengapa dia membedakan kedua hal itu,

padahal kemungkinan yang dikatakannya sama-sama terdapat dalam

keduanya, bahkan ucapan yang terakhir kemungkinan hanya

percobaan.

66. Perang ke Daerah Pesisir.

i.c.t t(cttc(. .o.'-,
or*-e yt e4,) ,f-.P.

t?SfFt ;t
z 6z
.o -t// c t.

OJrJr- et
Mereka hendak mencegat rombongan dagang Quraisy, dan

pemimpin mereka adalah Abu Ubaidah bin Al Janah.

\t *;nt Jy,

I ;i'"i ,A i'p; Ga 'irdt q',yG ,=pt'i'e,; ttp

"-'; d ;.Li ytrrli n ,q :Mi i ;??ri:"*
W'*IALJ
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4360. Dari Wahab bin Kaisan, dari Jabir bin Abdullah RA, dia
berkata "Rasulullah SAW mengirim utusan ke arah pesisir dan

mengangkat Abu Ubaidah bin Al Jarrah sebagai pemimpin mereka.

Mereka berjumlah 300 orang. Kami keluar dan ketika berada pada

sebagian jalan ternyata perbekalan habis. Abu Ubaidah
memerintahkan agar bekal-bekal pasukan dikumpulkan dan temyata
yang terkumpul sebanyak dua wadah kurma. Maka setiap hari dia
memberi makan kami sedikit demi sedikit hingga perbekalan itu habis.

Tidak ada yang kami dapatkan kecuali satu kurma satu kurma." Aku
berkata, "Apa manfaat satu kurma bagi kalian?" Dia berkata,

"Sungguh kami mendapatkan pengaruhnya ketika ia habis. Kemudian
kami sampai ke tepi laut dan ternyata disana ada huut (ikan paus)

seperti bukit kecil. Orang-orang pun memakannya selama 18 malam.
Kemudian Abu Ubaidah memerintahkan untuk menegakkan kedua
tulang rusuk ikan itu dan menyuruh seorang penunggang unta untuk
be{alan di bawahnya, maka dia lewat di bawahnya tanpa menyentuh
kedua tulang tersebut."

;. jC 'e :Ju ,6-, i. :*"U itx,,*.s.iir 'ju 
'0t3, *

:., ' / /

,6r, i;)r f*2 4L ht * ir ji, rk ,Jj+ it tq
1','., | .

',-b2), bilr, *b ,;-",i t 'v} 
Lt'';lt U i:# ;, tVi

',?.L'6:t + #'|d, EKi G- q* L; Li.e1t), .i3
,.b '-bL) L kG i;lt Q lta- ait;'r.trt ,1) d)(, ,ie,
o s1

JA lJ-b
o 
' 

".1,,.'a L).b
,o

z .l z

,f ,-F:
"iI ',j-t-r

63# l'b'$ .tXGi *!.ti & s;, ;r" &,1,r,

,i:;'ot;:" Jtt .*J ,y; l*i jt'A U.- *-tbi
i,t; itu iu'a ,t t\v ,Su '^x'? t;jlL., ,-1r, ,:^u;'*t;;iosi

Cr)ti
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4361 Dari Sufyan, aia U"rtutu: Kami menghafal dari Amr bin
Dinar, dia berkata: Aku mendengilr Jabir bin Abdullah berkata,
"Rasulullah SAW mengirim kami dalam pasukan yang berjumlah 300
penunggang. Pemimpin kami adalah Abu Ubaidah bin Jarrah. Kami
mengintai rombongan dagang Quraisy. Kami pun tinggal di pantai

selama setengah bulan, lalu kami mengalami kelaparan hingga kami
memakan khabat. Oleh karena itu, pasukan tersebut disebut pasukan
khabat. Kemudian laut menghempaskan satu hewarr yang biasa
disebut anbar untuk kami. Maka kami memakannya selama setengah
bulan dan meminyaki rambut kami dengan minyaknya hingga kami
pun gemuk karenanya. Abu Ubaidah mengambil salah satu tulang
rusuknya dan menegakkanya lalu menyuruh laki-laki yang paling
tinggi diantara anggota pasukan yang bersamanya." Suatu kali Sufyan
berkata, "Tulang rusuk dari tulang-tulang rusuknya dan
menegakkannya." Lalu Abu Ubaidah mengambil seorang laki-laki dan
unta untuk lewat dibawahnya."Jabir berkata, "seorang laki-laki dari
kaum itu menyembelih tiga unta, kemudian menyembelih tiga unta,
kemudian menyembelih tiga unta, kemudian Abu Ubaidah
melarangnya." Amr berkata: Abu Shalih mengabarkan kepada kami,
sesungguhnya Qais bin Sa'ad berkata kepada bapaknya; Aku berada
dalam satu pasukan, lalu mereka kelaparan. Dia berkata,
"Sembelihlah." Dia berkata, "Aku telah menyembelih." Dia berkata;
Kemudian mereka kelaparan. Dia berkata, "sembelihlah." Dia
berkata, "Aku telah menyembelih." Dia berkata; Kemudian mereka
kelaparan. Dia berkata, "Sembelihlah." Dia berkata, "Aku telah
menyembelih." Kemudian mereka kelaparan. Dia berkata,
"Sembelihlatr." Dia berkata, "r{ku tela}r dilarang."
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4362. Dari Ibnu Juraij, dia berkata: Affi mengabarkan
kepadaku, sesungguhnya dia mendengar Jabir RA berkata: Kami
berperang pada pasukan khabat dan Abu Ubaidah diangkat menjadi
pemimpin kami, lalu kami mengalamai kelaparan, kemudian laut
menghempaskan huut yang telah mati kepada kami, dan kami tidak
melihat yang sepertinya, ia biasa disebut anbar. Kami makan darinya

setengah bulan, lalu Abu Ubaidah mengambil tulangnya kemudian
seorang penunggang hewan lewat dibawahnya. Abu Zubair
mengabarkan kepadaku bahwa dia mendengar Jabir berkata,
"Makanlah". Ketika kami datang ke Madinah kami menceritakannya
kepada Nabi SAW, maka beliau berkata, 'Maknnlah rezeki yang
dikeluarkan Allah, berilah knmi makan darinya jika ada bersama

kalian'. Lalu sebagian mereka membawakan sebagian ikan itu
kepadanya dan beliau pun memakannya.

Keterangan Hadits:

(Bab perang ke daerah pesisir). Maksudnya, daerah pantai.

f"p,t? oiu- ii (Dan mereka hendak mencegat rombongan

dagang kaum Qurarsy). Hal ini sangat tegas disebutkan dalam riwayat

kedua bab ini, gi, * iiej lXami mengintai rombongan dagang
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kaum Quraisy).Ibnu Sa'ad dan selainnya menyebutkan bahwa Nabi

SAW mengirim mereka kepada satu kelompok suku Juhainah di

Qabiliyah yang dekat dengan daerah pesisir. Jaraknya dengan

Madinah sekitar 5 malam perjalanan. Mereka pun kembali dengan

tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan. Pristiwa itu terjadi di

bulan Rajab tahun ke-8 H. Hal ini tidak berbeda dengan makna zhahir

riwayat dalam kitab Shahih, karena ada kemungkinan untuk

digabungkan bahwa mereka hendak mencegat rombongan dagang

Quraisy dan juga menginginkan satu komunitas suku Juhainah.

Asumsi ini diperkuat oleh keterangan dalam riwayat Imam Muslim,

dari jalur Llbaidilah bin Miqsam, dari Jabir, dia berkata, yt l?)U
'r;* 

.p'ti Jifi *t *;0, ,,La (Rasulullah SAll/ mengirim utusan

ke negeri Juhainah...).

Akan tetapi tujuan mencegat rombongan dagang Quraisy tidak

dapat dibayangkan te{adi pada waktlr yang disebutkan Ibnu Sa'ad,

yaitu pada bulan Rajab tahun ke-8, karena pada saat itu mereka berada

pada masa perjanjian damai (gencatan senjata). Bahkan apa yang

terdapat dalam kitab Shahift menunjukkan bahwa ekspedisi ini te{adi
pada tahun ke-6 H atau sebelumnya, yakni sebelum pe{anjian

Hudaibiyah. Besar kemungkinan misi mereka bukan untuk memerangi

rombongan dagang yang dimaksud, bahkan untuk memelihara mereka

dari gangguan suku Juhainah..Oleh sebab itu, tidak disebutkan pada

satu pun jalur hadits yang menyatakan bahwa mereka memerangi

seseorang, bahkan yang disebutkan mereka tingggal setengah bulan

atau lebih ditempat yang sama.

. ..1.v '* oq i ?j $ (Dari llahab bin Kaisan dari

Jabir).....s

(Kearah pesisir). Dalam riwayat Ubaidatr bin Al Wahid bin

Ubadah disebutkan, 'siiful bahr' (tepi laut). Saya akan menyebutkan

siapa yang menukil kata ini.

5 Terdapat ternpat kosong Fada naskah asli.
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gt:it i.il# u.i # 
']11 getiau menganskat Abu Ubaidah

sebagai pemimpin mereka). Dalam riwayat Abu Hamzah Al Khaulani

dari Jabir bin Abi Ashim pada pembahasan tentang makanan

disebutkan , * io' ,,l;a Ar Jr-i *, ,* it! i ri, i '# t{;rb ';G

'&t Qort bin Sa'ad bin Ubadah diangkat sebagai pemimpin kami

pada masa Rasulullah SArn.Namun, yang akurat adalah apa yang

disepakati oleh riwayat-riwayat shahihain bahwa pemimpin saat itu

adalah Abu Ubaidah. Seakan-akan salah seorang periwayatnya ketika

melihat sikap Qais bin Sa'ad pada perang tersebut yang menyembelih

unta yang dibelinya, maka dia mengira dia adaiah pemimpin pasukan,

padahal yang benar tidak demikian.

$tli t\<i (Maka beliau memberi makan kepada kami). Yakni

memberi makanan pokok kepada kami.

'{; "r; 1i V-'fii'C ,e ,b ,ry W i""F (setiap hari

sedikit demi sedikit hingga habis, maka tidak ada yang kami dapatkan

kecuali satu kurma satu kurma). Secara zhahir, mereka memiliki bekal

bersama dan juga bekal pribadi. Ketika bekal milik bersama habis,

maka Abu Ubaidah mengambil kebijakan mengumpulkan bekal

masing-masing agar dapat dibagikan secara merata. Namun, yang

terkumpul satu wadah.

Dalam riwayat lmam Muslim dari hadits Abr.l Zubair dan Jabir

disebutkan, ,t':P.rH\;t ,6:& 6.i (Yo1ii:r'{-i * nt 
",U, 

i' ,)?i {k.
'{;i;; V;* ii t'Gi ,'o'-P s y-i f , $.ts u::\il (Rasutuuah

SAW mengirim kami dan mengangkat Abu Ubaidah sebagai pemimpin

kami. Kami hendak menyongsong rombongan kaum Quraisy
sementara beliau membekali kami kurma satu wadah kulit dan beliau

tidak medapatkan selainnya untuk kami. Maka Abu Ubaidah

memberikan kepada knmi satu kurma satu kurma). Secara zhahir, ia

menyelisihi riwayat pada bab diatas. Akan tetapi mungkin

digabungkan bahwa bekal yang dimiliki bersama hanya satu wadah.

Setelah bekal itu habis dan Abu Ubaidah mengumpulkan bekal
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masing-masing temyata juga hanya satu wadah. Dengan demikian,
setiap salah satu dari kedua riwayat itu menyebutkan apa yang tidak
disebutkan yang lainnya. Adapun yang dibagikan satu kurma satu

kurma adalah berasal dari bekal yang dikumpulkan dari bekal masing-
masing.

Pada pembahasan tentang jihad dari jalur Hisyam bin Urwah
dari Wahab bin Kaisan 

-sehubungan 
dengan hadits ini--{isebutkan,

F yU\ ,yl,'os & ,riiriT ,a;\ ,* $t\ J.cn !'&6 irt: a?
'r;; 

y-(Kami keluar dan kami berjumlah 300 orang. Kami membawa

bekal di atas pundak-pundak kami. Lalu bekal kami habis sehingga
salah seorang diantara kami makan satu kurma setiap hari).

Mengenai perkataan Iyadh, "Kemungkinan tidak ada kurma
dalam bekal mereka selain kurma dalam satu wadah itu", tidak dapat
diterima, karena hadits pada bab ini sangat tegas menyatakan bahwa
yang terkumpul dari bekal mereka adalah satu wadah kurma.
Sementara riwayat Abu Az-Zubair sangat tegas pula menyatakan
bahwa Nabi SAW membekali mereka satu wadah kurma. Maka jelas

mereka memiliki kurma selain yang berada dalam satu wadah
tersebut. Adapun perkataan ulama selainnya, "Kemungkinan Abu
{Jbaidah membagikan kepada mereka satu kurma satu kurma dari
wadah yang diberikan Nabi SAW dengan maksud mendapatkan
berkahnya. Adapun pendapat lang mengatakan bahwa Abu Ubaidah
membagikan lebih banyak daripada itu kepada mereka dari bekal yang
dikumpulkan, sungguh merupakan pendapat yang jauh dari makna
zhahir konteks hadits. Bahkan dalam riwayat Hisyam bin Urwah yang

dikutip Ibnu Abdil Barr disebutkan, Sqlt e"it- o'€ g ,p rlsqil'cUi

iF 1t,$ ge*at-tekal kami menipis hingga seorang taki-laki diantara

kami tidak mendapatkan kecaali satu kurma).

$:p '& u:lf U ,'olit 1,1*, berkata, "Apa manfaat satu kurma

bagi kalian?"). Hal ini sangat tegas menunjukkan bahwa yang
bertanya adalatr Wahab bin Kaisan. Untuk itu, dapat dijadikan
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penafsiran bagi pernyataan yang masih samar dalam riwayat Hisyam

bin Urwah pada pembahasan tentang jihad, €', yt y Ui U ,lJi'r',lul

r|p?t q'a'jat g US Gi -/rA i$ 6"orong lakiJaki berkata,

'Wahai Abu Abdillah -ini adalah nam panggilan Jabir- apalah

artinya satu kurma bagi seorang laki-laki? ).

Imam Muslim menukil dalam riwayat Abu Zubair bahwa dia

juga ditanya tentang itu, maka dia berkata,'4 t U,* $'r+') 'riJ

(Sungguh kami telah mendapati pengaruhnya ketika habis). Dalam

riwayat Abu Zubair disebutkan, qLfr 
'j6 fQ, o'tlliJ'€ '8 ,'*ti,

fu' Jl ,3:t_q ,,6t Qb'q,F j ,;sut?rw,rs (Aku berkata,

"Bogoi*ono 
rorf kalian lakukan terhadap kurma itu?' dia berkata,

'Kami mengisapnya seperti anak kecil mengisap puting susu,

kemudian kami meminum air sesudahnya, maka hal tersebut

mencukupi kami hari itu hingga malam'.).

u$r Gi & L"y L; \t)b:t, (Kami pun mengalami kelaparan

yang sangat hingga kami maknn khabat [daun yang jatuhJ). Khabat

adalah daun pohon salam (yaitu jenis pohon yang bisa dipakai untuk

menyamak kulit). Dalam riwayat Abu Az-Zubair disebutkan, ,gi

aS'6 ,tJu.'ril 'j h?Jt t:i7;rr\ (Kami pun memukut daun dengan

tongkat-tonglrat kami kemudian membasahinya dengan air, lalu
memakannya). Hal ini menunjukkan bahwa daun tersebut kering,

berbeda dengan apa yang ditegaskan Ad-Dawudi bahwa daun itu hijau

dan segar. Dalam riwayat Al Khaulani disebutkan,'iiani;i ti5)bf)

(Kami ditimpa kelaparan yang sangat).

F, Jl. W j (Kemudian l<ami sampai ke laut). Maksudnya,

sampai ke tepi laut. Hal ini sangat tegas dalam. riwayat k.,9:";

Sementara dalam riwayat Abu Zubair disebutkan, jn)r ,y6 & t:;lLl0

(Kami berangkat ke pesisir pantai).
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iPt e"-; s$ lTernyota ada seekor huut seperti bukit kecit).

Huut adalah nama semua jenis ikan yang besar. Adapun azh-zharib
dalam sebagian naskah disebutkan dengan athlharf, demikian dinukil
Ibnu At-Tin, namun versi pertama lebih benar. Jika dibaca azh-zharib
maka artinya adalah gunung kecil. Al Qazzaz berkata, "Jika dibaca
azh-zharb maka artinya adalah sdmua yang datar dan tidak tinggi."

Dalam riwayat Abu Az-Zubair disebutkan, -1ijr ,yL ,b 6 e.j
;1t ,;t3"eJ.rs jL riri eql ,n*,;iJr.-i3r eii g"t o kami mendapatkan

di tepi laut seperti tumpukan pasir yang besar. Kami mendatanginya
ternyata ia adalah hewan yang biasa disebut anbar). Dalam riwayat
kedua disebutkan,'Ht t4) i6,-'ti.ti'fujt I Clt (Laut menghempaskan

kepada kami seekor hewan yang disebut anbar). Al Khaulani menukil
dengan redaksi, ?" P|F tty F ,yu-r',?-iei lxami sampai ke

tepi laut ternyata kami mendapatkan ikan yang sangat besar).

Para ahli bahasa berkata, "Al Anbar adalah ikan laut yang besar,
kulitnya bisa dibuat perisai." Dikatakan anbar (salah satu jenis
minyak wangi) yang sangat wangi merupakan kotoran dari hewan ini.
Menurut Ibnu Sina, jenis anbar yang wangi hidup di laut hanya saja
diambil dari perut-perut ikan yang menelarurya. Al Mawardi menukil
dari Asy-Syaf i, dia berkata, "Saya mendengar orang yang
mengatakan dia melihat anbcir tumbuh di laut meliuk-liuk seperti
leher kambing. Lalu di dalam laut ada binatang yang biasa
memakannya, dan ia adalah racun baginya lalu membunuhnya dan
mencampakkannya kedarat, kemudian anbar keluar dari perutnya." Al
Azhai berkata, "Al Anbar adalah ikan besar yang ada di laut,
panjangnya bisa mencapai 50 hasta, biasa juga dinamai baalah,
namun bukan berasal dari bahasa Arab."

Dalam riwayat Ibnu Juraij dari Amr bin Dinar dibagian akhir
bab disebutkan, * tfi Ht 6 Ab (Laut melemparkan untuk kami

ikan yang telah mati). Hal ini dijadikan dalil tentang bolehnya
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memakan bangkai ikan. Pembahasan mengenai hal ini akan dijelaskan

pada pembahasan tentang makanan.

il) 6|* g,w iF q',y6 (Orang-orang pun memakan darinya

selama delapan belas malan). Dalam riwayat Ibnu Dinar disebutkan,

ii, 
'JbJ.'^:'. \ir'ti (Kami memakannya selama setengah bulan). Abu

Az-Zubair menukil, t:P * r*ii 1t<a*i pun tinggal padanya saru

bulan). Perbedaan ini dapat digabungkan bahwa yang mengatakan

delapan belas malam telah menukil apa yang tidak diiingat selainnya.

Sedangkan yang mengatakan setengah bulan berarti menghilangkan

yang lebih, yaitu tiga hari. Adapun yang mengatakan satu bulan
berarti menggenapkannya dan mengumpulkan kepadanya malam-
malam sebelum mendapati ikan tersebut.

An-Nawawi lebih menguatkan riwayat Az-Ztbair, karena

didalamnya terdapat tambahan. Ibnu At-Tin berkata, "Salah satu dari

kadua riwayat itu tidak benar." Dalam riwayat Al Hakim disebutkan

t2 han, tetapi riwayat ini syadz. Lebih dari itu adalah riwayat Al
Khaulani yang menyebutkan, G;)i W vsit lXami tinggal sebelumnya

tiga hari). Barangkali cara penggabungan yang saya sebutkan lebih
tepat.

citJ & (Hingga kembali). Maksudnya hingga badan karni

kembali seperti sediakala. Di sini terdapat isyarat bahwa mereka

menjadi kurus akibat kelaparan yang menimpanya.

ftt U t353\'1 (Kami pun meminyaki rambut dengan lemahtya).

Dalam riwayat Abu Az-Zubair disebutk^, * t'ti'J;ti ti;;"\"riti

iAS iUr ,'*.{t f3d' ,ryI (Sungguh aku telah metihat diri-diri

kami mengambil [minyakJ dari lubang matanya menggunakan wadah

minyak, lalu kami memotong fadr darinya seperti lembu). Al fadr
adalah bentuk jamak dari fadrah, artinya sekerat daging atau

selainnya. Dalam riwayat Al Khaulani disebutkan, riri 'U t:* 6 git
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i,t'ilt 9\i € !,tli (Kami membawa dendeng dan minyak yang kami

kehendaki di tempatlempat air minum dan geriba-geriba kami).

4 :*i e #;:"XL i.i ";ii 'j (Kemudian Abu Ubaidah

memerintahkan dua tulang rusulorya untuk ditegakkan). Demikian
tercantum di tempat ini. Namun,.terjadi kemusykilan karena kata adh-

dhil'u adalah bentuk muannats (kata jenis perempuan). Hanya saja

mungkin dijawab bahwa penyebutannya dalam bentuk muannats di
sini bukan yang sebenarnya, maka boleh digunakan dalam bentuk

mudzakkar (kata jenis laki-laki).

W ;r ,t;4:is 'o'i 'j ,'i-'i, *ti ';i 'j (Kemudian

memerintahkan seorang penunggang untuk bergerak dan lewat di
bawahnya, namun dia tidak menyentuh keduanya). Pada riwayat

kedua di atas disebutkan,'o;rJ 'i, A ,yi J:i"i Ji'*ji lOio menuju

laki-laki yang paling tinggi bersamanya, lalu dia lewat di bawahnya).
Dalam hadits Ubadah bin Shamit yang dikutip trbnu Ishaq disebutkan,
Lirt":". q Wi q ae 9 Fi'&t f Sr"t u; H rei;i j
{Kemudian diperintahkan unta yang paling besar bersama kami dan

membawa di atasnya laki-laki paling besar diantara kami, lalu dia
berjalan dibawahnya dan tidak menyentuh kepalanya). Saya tidak
menemukan keterangan tentang nama laki-laki yang dimaksud.
Namun, saya kira dia adalah Sa'id bin Qais bin Ubadah, karena dia
juga ikut dalam peperangan ini" Sementara dia dikenal sebagai orang
yang bertubuh tinggi. Kisatrnya dalam hal itu terjadi bersama

Muawiyah ketika raja Romawi mengirimkan celana-celana yang

terkenal. Al Mu'afi menyebutkannya dalam kitab Al -Ialis serta Abu
Al Faraj Al Ashbahani dan selain keduanya. Ringkasnya, Qais bin
Sa'ad melepaskan celananya untuk dipakai oleh seorang laki-laki
paling tinggi dari Romawi. Ternyata panjang celana Qais sama seperti

tinggi laki-laki Romawi itu. Dimana ujung celana berada di hidungnya
dan ujungnya yar.g satu lagi berada ditanah. Kemudian Qais dikecam
atas sikapnya melepaskan celananya di majelis.
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Imam Muslim menambahkan dalam riwayatnya dari Abu Az-
zlribatu, * 

"t 
e'edft b)'j* eD$ i:.t;? ii'iiT (Abu ubaidah

mengambil tiga belas laki-laki lalu memerintahkan mereka duduk di
lubang mata ikan itu). thaqb artinya lubang mata di tulang wajah.
Asal artinya adalah lubang pada batu tempat berkumpulnya air.
Adapun bentuk jamak kata waqab adalah wiqaab. pada akhir shahih
Muslim dari jalur ubadah bin walid dikatakan; ubadah bin Ash-
Shamitberkata, ;Sa:-:tri e :lJ"*Qt;f ij'-iJ,]' lit, *liui'*?
ti1b ;€,;hi".ii iirr *;o i,Sut t4t &: * rtt & nrt Jy: jt u"(.sr

uti;ii c-r*,t: t;;r$A ,6, V ,* 6_:i6'^:,rs oaO r?: il, ?l t,,,U
rirr26V lt e*'rb;tlxili,iir;tU;J:)a ta'.W e
f )' € ht P\s*s j;o,* :rbi'q ti*^ tiitii) t+? 

'p ,:bi
t"i; eu"6'ibs'Fn f')' e ff p! f S' e. ff ,uzij gtu
keluar bersama bapakku menuntut ilmu -lalu disebutkan hadits
panjang kemudian pada akhirnya disebutkan- orang-orang mengeluh
kepada Rasulullah sAw akan rasa lapar, maka beriau bersabda,
'Mudah'mudahan Allah memberi makan kalian'. Kami pun datang ke
tepi laut dan saat itu air laut sedang pasang. Laru laut
menghempaskan seekor hewan dan diperlihatknn kepada kami
sebelah sisinya. Makn kami memasalorya dan mernanggangnya lalu
kami maknn hingga kenyang." Jabir berkata, "Aku masuk dan fulan
serta fulan -hingga dia menyebutkan 5 orang- di tulang matanya dan
tidak ada seorang pun yang melihat kamL setelah itu kami keluar dan
mengambil tulang rusulcnya lalu menegakkannya seperti busur.
Kemudian knmi memanggil seorang laki-laki yang sangat besar
menunggang hewan yang terbesar lalu dia masuk dibawahnya tanpa
harus menundukkan kepalanya).

Secara zhahir dari redaksi hadits ini dipahami bahwa
kejadiannya berlangsung ketika mereka bersama Nabi SAW dalam
suatu peperangan. Akan tetapi mungkin dipahami bahwa kalimat
"kami datang ke tepi laut" berkaitan dengan sesuatu yang tidak
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disebutkan secara redaksional, dimana seharusnya adalah; Nabi SAW
mengutus kami dalam suatu perjalanan, lalu kami datang ke tepi laut.
Dengan demikian, mungkin untuk digabungkan dengan kisah dalam
hadits bab di atas.

gbi U 6i-b;:tZ? ;.1 'eliit 1,lOu Ubaidah mengambit satah satu

diantara tulang rusuknya). Deniikian dinukil kebanyakan periwayat.

Sementara dalam riwayat Al Mustamli menggunakan kalimat, !,
y.bbi (Dari anggota badannya). Namun, versi yang pertama lebih

benar, karena di dalam redaksi riwayat lain disebutkan, 'a:;'ot;A',SS

f.Wi, + (Suatu ketika Sufyan rnengatakan, 'Tulang rusuk dari

anggota badannya '.). Maka hal ini menunjukkan bahwa riwayat yang
pertama, "Dari tulang rusuknya", lebih tepat.

'j.t? t $ * e?t 4 ht is€ j georang laki-laki dari kaum itu

menyembelih tiga unta). Yakni disaat mereka merasakan kelaparan.

Dalam riwayat Al Khaulani disebutkan, j:? g.-'{f"iul, unta).

J:* i'&i (Adapun Amr). Dia adalah Ibnu Dinar. Abu Shatih

adalah Dzakwan As-Samman.

;jtlr ,j6 lia ,#t d U? ,y, 'J,6 
* i '# Lf

(Sesungguhnya Qais bin Sa'ad berlmta kepada bapalotya, "Aku
berada dalam satu pasukan, lalu mereka mengalami kelaparan." Dia
berkata, "Sembelilafr'). Riwayat ini mursal, karena Amr bin Dinar
tidak ada saat Qais menceritakan kisah ini kepada bapaknya. Akan
tetapi dalam Musnad Al Humaidi dinukil dengan sanad yang maushul
sebagaimana diriwayatkan Abu Nua'im dalam kitab Al Mustakhraj
dari jalurnya, "Dari Abu Shalih, dari Qais bin Sa'ad bin Ubaidah, dia
berkata, "Aku berkata kepada bapakku, 'Aku berada di dalam pasukan
yang dikenal dengan pasukan khabat. Orang-orang pun ditimpa
kelaparan. Dia berkata kepadaku, 'Sembelilah.' Aku berkata, 'Aku
telah menyembelih'." Dia menyebutkan hadits itu dan dibagian
akhimya disebutkan, "Aku berkata, 'Aku telah dilarang'."
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Al Waqidi menyebutkan dengan sanad-nya bahwa ketika Qais
bin Sa'ad melihat apa yang menimpa orang-orang, maka dia berkata,
'Siapa yang menukar unta di tempat ini dengan kurma di Madinah?'
Seorang laki-laki dari Juhainah berkata, 'Siapa engkau?' Dia
menyebutkan nasabnya. Laki-laki itu berkata, 'Aku mengenal

nasabmu'. Maka dia membeli lima ekor unta dengan bayaran lima
wasaq kurma darinya. Lalu hal itu dipersaksikan kepada sekelompok

sahabat. Namun, Umar tidak mau karena Qais tidak mempunyai harta.

Ketika berita itu sampai kepada Sa'ad, maka dia marah dan

menghibahkan empat kebun kepada Qais. Kebun yang paling kecil
bisa menghasilkan 50 wasaq.

Ibnu Khuzaimah menambahkan dari jalur Amr bin Al Harits dari

Amr bin Dinar. Dia berkata dalam haditsnya, *i oA r1f i ryLi $S

.:Iir rii ,yt g q t:it Lt ,pi:" i' * 'dt ivn lxetrka *"r"ko
datang, mereka pun menyebutkan perihal Qais. Maka Nabi SAl4t
bersabda,'Sesungguhnya kedermdwaan termasuk ciri-ciri keluarga
ini'." Dalam Hadits Al Waqidi dikatakan bahwa penduduk Madinah
mendapat berita tentang kesulitan yang telah menimpa pasukan
tersebut. Maka Sa'ad bin Ubadah berkata, "sekiranya Qais
sebagaimana yang aku ketatrui niscaya dia akan menyembelih untuk
kaum tersebut."

1,.,t ti,ti.6:* i.t 'yr'1 (Dan Abu Ubaidah diangkat sebagai pemimpin).

Dalam riwayat Ibnu Uyainah yang dikutip Imam Muslim disebutkan,
i:t* I U;111Oan pemimpin kami adalah Abu (Jbaidah).

-;!.lt I G;:ti (Abu Az-Zubair mengabarknn kepadatal. Orang

yang mengucapkannya adalah Ibnu Juraij. Bagian ini disebutkan
dengan sanad yar,g maushul seperti sebelumnya.

-s6 '6X. e€a ,i:, "€rt os iyv4l (Beritah kami makan jika

ada bersama kalian sebagian dari iknn itu. Maka sebagian dari
mereka memberikan kepadanya, lalu beliau pun memakannya). Dalam
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riwayat Ibnu As-Sakan disebutkarr,'&'ii I f 
'# '061i lSebagtan

mereka memberikan sekerat daging itu, lalu beliau [NabiJ
memakannya). Iyadh berkata, "Inilah yang lebih tepat."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, dalam riwayat Ahmad dari jalur Ibnu

Juraij yang dikutrip Imam Bukhari disebutkan , ,):.')i, ,itd U r;; oG 2

'f,-'F(! iF ',f*. $1 a".lBersama knmi sesuatu [sebagainJ dari ikan itu.

Maka sebagian mereka mengirimkannya kepada Nabi dan beliau pun

memakannya). Abu Hamzah meriwayatkan dari Jabir yang dikutip

Ibnu Abi Ashim pada pembahasan tentang makanan, rif t tjli 6
6ab og i ** q;-d'kru rx'rw i ilut i-j f n' & l' )"j.
+ (Ketika mereka datang, mereka menceritakannya kepada

Rasulullah SAW, maka beliau SAW bersabda, "Sekiranya kami
mengetahui bahwa kami akan mendapatkannya sebelum berubah
rasanya niscaya knmi akan rnenyukainya kalau ada pada kami
sesuatu darinya). Hal ini tidak menyelisihi riwayat Az-Zubair karena

dipahami bahwa beliau berkata demikian sebagai ungkapan

menginginkan tambahan setelah diberikan kepadanya apa yang telah

disebutkan. Atau beliau mengatakannya sebelum diberikan
kepadanya. Adapun yang mereka berikan kepadanya belum berubah

rasanya, lalu beliau SAW memakannya.

Dalam hadits ini terdapai faidah tentang disyariatkannya saling
menyantuni diantara pasukan jika terjadi kelaparan. Begitu pula
berkumpul pada suatu makanan bisa mendatangkan keberkahan.

Kemudian terjadi perbedaan tentang sebab Abu Llbaidah melarang

Qais untuk terus menerus memberi makan kepada pasukan. Ada
pendapat yang mengatakan bahwa dia khawatir bila hewan yang

mereka bawa akan habis. Namun, jawaban ini kurang tepat, karena

dalam kisah disebutkan dia membeli unta selain yang ada bersama

pasukan. Ada pula yang mengatakan, karena Qais hanya mengutang

sementara dia tidak memiliki harta, maka Abu Ubaidah merasa

kasihan terhadapnya. Inilah pendapat yang lebih kuat.
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67. Abu Bakar Melaksanakan Haji bersama Orang-orang pada
Tahun Ke-9 H.

,,ai 1, a.?. t'.,to,\,, ,,r, o-/..,1 a;'..o.t i",
o -l Jl L.Jl j, e. . v.;i:',b At n, a32t ,<; t:i Ji;';';, G_i f
9, e,4t ?'i gr7r i*|p W *,, *\t Jr'';tt

.i:t;) #t.J*j\', ,!F gr$t't-,'d;t :r,ttr €.L'ti
4363. Dari Abu Hurairah, "Abu Bakar Ash-Shiddiq RA

mengutusnya dalam haji yang Nabi mengangkat Abu Bakar untuk
memimpinnya, yaitu sebelum haji Wada' pada hari qurban dalam
suatu kelompok untuk mengumumkan kepada orang-orang, 'Tidak
boleh menunaikan haji setelah tahun ini orang musyrik, dan orang
yang telanjang tidak boleh thawaf di Ka'bah'."

;:y rls ,iirl urr dj ;r_r ,I jG 
^- ?nt *y: ,rlr *' '1ail3r 

e!5Gio' ,! a,l,rfu)dt;r;*e a;
4364. Dari Al Bara' RA, dia berkata, "*urun t"rutti, turun

secara sempurna adalah surah Al Bara'ah dan surah yang terakhir
turun adalah penutup surah An-Nisaa', "Mereka minta fatwa
kepadamu tentang kalalah." Katakanlah, "Allah memberi fatwa
kepadamu tentang kalalah. "

Keterangau lladits:

(Abu Bakar Melal<sanaknn haji bersama orang-orang pada
tahun ke-9). Demikian yang tegaskan ditempat ini. Al Muhib Ath-
Thabari menukil dat', shahih lbnu Hibban bahwa di dalamnya dikutip
dari Abu Hurairah, ltflt q'F *4 et y &' ,rp Ut ,p A

Ft e. f.Ui ]1i lXetrka Nabi SAW kembali dari Hunain, beliau
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melaksanakan umrah dari Ji'ranah dan memerintahkan Abu Bakar
untuk memimpin dalam haji itu). Al-Muhib berkata, "Abu bakar

menunaikan haji pada tahun ke-9 H. Sedangkan umrah Ji'ranah terjadi
pada tahun ke-8 H." Dia berkata, "Sesungguhnya yang menunaikan

haji pada tahun itu adalah Itab bin Usaid." Demikian yang dia

katakan. Seakan-akan dia mengikuti Al Mawardi, karena dia juga

berkata, "Nabi SAW memerintahkan Itab untuk menunaikan haji
bersama orang-orang pada tahun pembebasan kota Makkah." Namun,
yang ditegaskan oleh Al Azruqi dalam kitab Akhbar Makkah

menyelisihnya. Dia berkata, "Tidak ada berita yang sampai kepada

kami bahwa pada tahun itu beliau SAW mengangkat seorang

pemimpin untuk menunaikan haji. Hanya saja beliau menunjuk Itab

untuk menjadi pemimpin di Makkah. Maka kaum muslim dan kaum

musyrikin menunaikan haji bersama-sama dan kaum muslimin
bersama Itab, karena dia pemimpin di tempat itu."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, sebenarnya tidak ada perbedaan

mengenai hal itu, tetapi yang menjadi perbedaan adalah pada bulan
apa Abu Bakar menunaikan haji. Ibnu Sa'ad dan selainnya
menyebutkan dengan sanad yang shahih dan Mujahid bahwa Abu
Bakar menunaikan haji pada bulan Dzulqa'dah. Pernyataan ini
disepakati Ikrimah bin Khalid sebagaimana diriwayatkan Al Hakim di
kitab Al lklil. Adapun selain keduanya ada yang menegaskan bahwa
Abu Bakar melaksanakan haji pada bulan Dzulhijjah sebagaimana Ad-
Dawudi dan juga ditegaskan para ahli tafsir seperti; Ar-Rurnani,
Tsa'labi, dan Al Mawardi, serta diikuti oleh sekelompok yang lain,
dan ada juga yang tidak berkomentar apapun. Namun, yang kuat
adalah pernyataan Mujahid dan itulah yang ditegaskan oleh Al Azruqi.
Hal ini diperkuat bahwa Ibnu Ishaq menegaskan bahwa Nabi SAW
tinggal (di Madinah) sesudah kembali dari Tabuk pada bulan
Ramadhan, Syawal, dan Dzulqa'dah. Kemudian beiiau mengutus Abu
Bakar sebagai pemimpin haji. Hal ini sangat jelas bahwa pengutusan

Abu Bakar setelah berakhirnya bulan Dzulqa'dah. Atas dasar ini maka

hajinya berlangsung pada bulan Dzulhijjah.
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Hadits ini dijadikan dalil bahwa kewajiban haji turun sebelum

haji Wada'. Hadits-hadits mengenai hal itu sangat banyak dan
masyhur. Sekelompok berpendapat bahwa haji Abu Bakar ini tidak
menggugurkan kewajiban bahkan hanya bersifat tathawwu' (sunah)

sebelum ada ketetapan kewajiban haji. Namun, pernyataan ini sangat
lemah. Untuk menjelaskan masalah ini secara rinci bukanlah di tempat
ini.

Ibnu Al Qayyim berkata di kitab Al Huda, "Diambil juga dari
perkataan Abu Hurairah pada hadits diatas, 'sebelum haji Wada',
bahwa haji itu berlangsung sebelum tahun ke-9 H, karena haji Wada'
te{adi pada tahun ke-10 H menurut kesepakatan ulama." Ibnu Ishaq
menyebutkan bahwa Abu Bakar keluar pada bulan Dzulqa'dah.
Menurut Al Waqidi, mereka yang mengerjakan haji bersama Abu
Bakar sebanyak 300 sahabat. Rasulullah mengirim 20 ekor unta
bersamanya.

Kemudian Imam Bukhari menyebutkan pada bab ini dua hadits.
Salah satunya hadits Abu Hurairah, "Abu Bakar mengutusnya pada
kelompok mereka yang mengumumkan kepada orang-orang, 'Orang

musyrik tidak boleh melaksanakan haji sesudah tahun ini'." Imam
Bukhari menyebutkannya secara ringkas. Akan disebutkan dalam
tafsir Surah Bara'ah secara lengkap dengan redaksi yang sempurna.

Hadits kedua adalatr hadits Al Bara', "Surah terakhir turun
secara lengkap adalah Al Bara'ah." Penjelasannya akan disebutkan
pada pembahasan tentang tafsir disertai keterangan tentang
kemusykilan kata, 'kaamilah' (secara sempuma). Adapun maksud
penyebutannya di tempat ini adalah sebagai isyarat bahwa turunnya
firman Allah dalam surah At-Taubah [9] ayat 28, 

'\i'oa t:i,::.tr t 31

ri; 1O |i;. itftlt ltal-J^Jlr tr!.;;- (Sesungguhnya orang-orang yang

musyrik itu najis, maka janganlah mereka mendeknti Masjidil Haram
sesudah tahun ini) teqadi dalam kisah hadits. Hal ini disinyalir oleh
Al Ismaili dan membahasnya dengan teliti.
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Ibnu Ishaq menyebutkan dengan sanad yangmursal, dia berkata,

di\4,*i ie|d' e ry Pt yir, & 4'& uti,i;.u1

)pL?i ,'J'il ry bt "i ,ri. ,Fi ,t ,h't t\ e 's\i"'t :S f i)
\i;2t ti\ q, 4t ?', /6' ,C it\i5 ,a,r|. (Surah Bara'ah turun dan

Nabi SAllt telah mengutus Ali untuk memimpin haji. Maka dikatakan,

'sekiranya engkau mengirimkan hal ini kepada Abu Baknr untuk

disampaikannya'. Beliau bersabda, 'Tidak ada yang dapat

menunaikan dariku kecuali laki-laki dari ahli baitku'. Kemudian

beliau memanggil Ali dan berkata, "Keluarlah membawa awal surah

bara'ah, lalu umumkan kepada orang-orang pada hari qurban di

Mina saat mereka telah berkumpul). Lalu disebutkan hadits

selengkapnya

Ahmad meriwayatkan dari Mihraz bin Abu Hurairah, dari

bapaknya, dia berkata, 'J* S ,5*i 'CK ,,1,V Cri i * t *

€.* Ut " bersama Ali bin Abi Thalib, maka aku menyerukan hingga

suaraku menjadi parau). Dari jalur Zaid bin Yasyya', dia berkata,

li ,\'l;rl il ,zi, ;r.u-t : {:\,iri tai,;ir e4 :A"tur\'iU
il' ;l, hr J?: u,:ti*. o,e ni,l)#ld' ii; Uti ,itt; SurU"tu;
y:- Jl'rW W Pt y (Aku bertanya kepada Ali, 'Apakah yang

diutus bersamamu pada haji itu?' Dia berkata, 'Empat perkara, yaitu

tidak masuk surga kecuali jiwa yang beriman, orang yang telanjang

tidak boleh thawaf di ka'bah, orang musyrik tidak boleh

melaksanakan haji sesudah taltun, dan barangsiapa ada perjaniian

dengan Rasulullah maka perjaniiannya sampai wahu yang telah

disepaknti). At-Tirmidzi meriwayatkannya dari jalur ini dan

menganggapanya shahih.

Di tempat ini disebutkan bahwa Abu Bakar melaksanakan haji

sebelum datangnya para utusan. Padahal utusan tersebut datang

setelah Nabi kembali dari Ji'ranah pada akhir tahun ke-S H dan

sesudahnya. Bahkan Ibnu Ishaq menyebutkan bahwa utusan tersebut
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datang setelah perang tabuk. Memang mereka sepakat bahwa semua
itu terjadi pada tahun ke-9 H.

Ibnu Hisyam berkata, Abu Ubaidah menceritakan kepadaku, dia
berkata, "Adapun tahun ke-9 H dinamakan tahun para utusan." Telah
disebutkan pada pembahasan tentang pembebasan kota Makkah dari
hadits Amr bin Salamah, 4t g.fly, i:fi ,-itt ?g (Orang-orang

Arab menunda keislaman mereka hingga terjadi pembebasan kota
Makkah). Ketika kota Makkah dibebaskan maka masing-masing
segera menyatakan masuk Islam. Barangkali yang demikian
merupakan tindakan sebagian periwayat sebagimana yang telah saya
jelaskan. Muhammad bin Sa'ad menyebutkan dalam kitab Ath-
Thabaqat tentang para utusan. Ad-Dimyathi mengikutinya
sebagaimana disebutkan dalam kitab ls-sirah yang diturisnya. Lalu
diikuti pula oleh Ibnu Sayyidinnas serta Al Mughlathai. Begitu juga
Syaikh kami dalam Nuzhum As-sirah. Seluruh yang mereka sebutkan
lebih dari 60 utusan.

68. Utusan Bani Tamim

4365. Dari Imran bin Hushain RA, dia berkata, ..Sekelompok

bani ramim datang kepada Nabi sAw, maka beliau bersabda,
'Terimalah berita gembira wahai Bani Tamim'. Mereka berkata,
'wahai Rasulullah, engkau telah memberi berita gembira kepada
kami, maka realisasikan kepada kami'. Maka hal itu terlihat di wajah
beliau sAw. Lalu datang sekelompok dari yaman dan beliau
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bersabda, 'Terimalah berita gembira yang tidak diterima oleh Bani
Tamim'. Mereka berkata, 'Kami telah menerimanya wahai

Rasulullah'."

Keterangan Hadits

(Utusan Bani Tamim).Yak*i Ibnu Murr bin Udd bin Thabikhah

bin Ilyas bin Mudhar bin Nizar. Ibnu Ishaq menyebutkan bahwa para

pemuka bumi Tamim datang kepada Nabi SAW. Diantara mereka

Utharid bin Hajib Ad-Darimi, Al Aqra' bin Habis Ad-Darimi, Az-
Zabarqan bin Badr As-Sa'di, Amr bin Al Ahtam Al Munqari, Habbab

bin Yazid Al Mujasyi'i, Nu'aim bin Yazid bin Qais bin Al Harits, dan

Qais bin Ashim Al Munqari.

Ibnu Ishaq berkata, "Bersama mereka Uyainah bin Hishn.
Adapun Aqra' dan Uyainah turut dalam perang A1 Fath (pembebasan

kota Makkah). Kemudian keduanya bersama bani Tamim. Ketika
mereka masuk ke masjid mereka memanggil Rasulullah dari balik
kamarnya," lalu disebutkan kisah selengkapnya. Penjelasannya akan

disebutkan pada tafsir surah Al Hujuraat.

Dalam bab ini Imam Bukhari menyebutkan hadits Imran bin
Hushain tentang sabda beliau SAW, "Terimalah berita gembira wahai
bani Tamirn" yang telah dijelaskan pada pembahasan tentang awal
mula penciptaan.

69.Ibnu Ishaq berkatao "Perang Uyainah bin Hishn bin
Hudzaifah bin Badr bani Al Anbar dari Bani Tamim. Nabi SAW

Mengutusnya kepada Mereka maka Dia Menyerang dan
Membunuh dan Menahan beberapa Orang."

1r. 'zct I o.

€..' f 'oi g.,t ,f
c t.b , a.i.o.'.r 4.ir.ca, &)j &

a

f ,f '*i Jt)il ,J$ *?nt q,
i,eA"t ei y ir ,t ii,r

i.c. t
OJ..P
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J-rs

284 _ TATHUL BAARI



. "it-eJ:el

ol o -ql a+g

:J6

Lu32

, O 
-, 

, o !.t;c 411- f-€#
tt-. ot\-/./

:dr.Ae r+teJ-p

Us').Jrlfur * GXi'*i
o ',., 'ro ,.o, .i. o ,.'1rio*v1 .jlf\*,}. :) q WY

ol.€e

AKG

oJ-o

4366. Dari Abu Zur'ah, dari Abu Hurairah RA, dia berkata,

"Aku senantiasa menyukai bani Tamim setelah tiga hal yang aku

dengar dari Rasulullah SAW tentang mereka; Mereka adalah umatku

yang paling keras terhadap Dajjal, dan diantara mereka ada seorang

wanita tawanan yang menjadi milik Aisyah, maka beliau bersabda,

'Merdekakanlah dia, sesunggthnya dia dari keturunan Ismail', Lalu

sedekah mereka datang, maka beliau bersabda, 'Ini adalah sedekah

kaum atau kaumku'."

@?y !, 94 ,y.tyrir I r35r i,it $-i u"> {: € J?
' 
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4367. Dari Ibnu Abi Mulaikah, Abdullah bin Az-Zabair
mengabarkan kepada mereka, bahwasannya rombongan dari bani
Tamim datang kepada Nabi SAW, maka Abu Bakar berkata,

"Angkatlah Qa'qa'bin Ma'bad bin Zurarah sebagai pemimpin." IJmar
berkata, "Bahkan angkatlah Aqra' bin Habis sebagai pemimpin." Abu
Bakar berkata, "Engkau tidak menginginkan kecuali menyelisihiku."

Umar berkata, "Aku tidak ingin menyelisihmu." Keduanya pun saling

berdebat hingga suara keduanya keras. Maka turunlah mengenai hal
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itu, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului
Allah dan Rasul-Nyo... " sampai selesai.

Keterangan Hadits:

(Bab Ibnu Ishaq berkata,, "Perang Uyainah bin Hishn bin
Hudzaifah bin Badr Bani Al Anbar dari bani Tamim. Nabi SAW
mengutusnya kepada mereka maka dia menyerang dan membunuh

serta menahan beberpa orang"). Htdzaifah bin Badr adalah Al
Fazai- Al Waqidi menyebutkan bahwa sebab diutusnya Uyainah
adalah karena bani Tamim menyerang beberapa orang dari suku

Khuza'ah, maka Nabi SAW mengirim kepada mereka Uyainah bin
Hishn bersama 50 personil pasukan. Tidak ada di antara mereka
seorang Anshar maupun Muhajirin. Mereka berhasil menahan 11

orang laki-laki dan 11 wanita serta 30 anak kecil. Akhimya para
pemuka mereka datang untuk urusan itu. Ibnu Sa'ad berkata,
"Kejadian itu berlangsung pada bulan Muharram tahun ke-9 H."
Kemudian Imam Bukhari menyebutkan hadits Abu Hurairah, "Aku
senantiasa menyrkai bani Tamim."

'#t USi (Dan diantara mereka). Dalam riwayat Kasymihani

disebutkan' minhum' (Dari mereka).

lli (Seorang tawanan wanita). Yakni wanita yang ditahan saat

O.O"r*r*. Pembahasan tentang nilmanya dan nama sebagian yang

ditahan bersamanya telah dikemukakan ketika membahas kisah ini
dalam pembahasan tentang pembebasan budak.

,tl ii ?'i 'c.'rr:r, 1y :,)ul r+ttJr'cr;E) (Sedekah-sedekah

mereka datang, maka beliau bersabda, "Ini adalah sedeknh kaum

atau kaumht".). Demikian tercantum di tempat ini disertai keraguan.

Sementara dalam riwayat Abu Ya'la dari Zuhair bin Harb (guru Imam

Bukhari dalam riwayat ini) disebutkan, €'j o6* (Sedekah

knumht), tanpa ada keraguan.
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Dalam redaksi hadits Abdullah bin Zubair yang lain disebutkan,
"Rombongan dari bani Tamim datang. Maka Abu Bakar berkata,
"Angkatlah Al Qa'qa' sebagai pemimpin." Penjelasannya akan
disebutkan pada awal pembahasan tentang tafsir Surah Al Hujurat.

70. Utusan Abdul Qais

y C,'::::"r? C."L.:14;hr *e, fe .") Ji; ,Jri';"

,/j;t Ub:Lt {At 'CiG;" L L'-;ti'ol ,? G (b L::.;t:tt

^ 
t \ . o ' -o : .. " o. o.

iut & Ar Jyt & Ar *'-$j is:Ju; .'*11 Ji'4
i; (.',tjb ,1,,,1,'o', ur; ;t'r?u (;"1',iw &:'*
yi q.\r.il\'Je:i ef,'#i qpr,to,q t;lt
j +, fij alJt A;r', a tli t1 ,:!r a ,f*., eL .f ir
url,iu;,- ig 9t*;)' ,;'rf i €t1::(, €ir'i';r ,iu .v\)
,;k1r itof, ,t'rrat rvt, -h' lt il! y ti i;r* e;uu ir^,yr u

t1 :i:i t'€q::0 ,fr.jt f.a,"a t#'alr, ati;, t*,
-;ft,.rbJt), 4tr,:U1' € *ft

4368.Dari Abu lu*rufU Aku berkata kepada Ibnu Abas RA,
"Sesungguhnya aku memiliki bejana yang menghasilkan nabidz (air
rendaman kurma) untukku. Lalu aku meminumnya disaat masih manis
dalam bejana itu. Jika aku banyak meminumnya lalu duduk bersama

orang-orang dalam waktu yang cukup lama maka aku khawatir akan

terbongkar." Dia berkata, "LJtusan Abdul Qais datang kepada
Rasulullah SAW, maka beliau bersabda, 'Selamat datang wahai
kaum, tidak ada kehinaan dan tidak ada penyesalan'. Mereka berkata,
'Wahai Rasulullah, sesungguhnya antara kami dan engkau terdapat
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kaum musyrik mudhar dan kami tidak sampai kepadamu kecuali pada

bulan-bulan haram, ceritakan kepada kami tentang perkara yang jika
kami melakukannya niscaya kami masuk surga, dan kami mengajak

kepadanya orang-orang yang ada di belakang kami'. Beliau bersabda,

'Aku perintahkan kepada kalian empat perkara dan aku melarang
dari empat perkara; yaitu Iman'kepada Allah -apakah kalian tahu

apa Iman kepada Allah? Yaitu kesaksian sesungguhnya tidak ada

sesembahan kecuali Allah-, mendirikan shalat, mengeluarkan zakat,

puasa pada bulan Ramadhan, dan memberikan seperlima harta

rampasan. Dan aku melarang kalian dari empat perkara; yaitu apa

yang direndam dalam dubba', naqir, ltantam, dan muzaffat'."

1. "'? to- t, ,. z o t o ' '.o - / " .

L;Le L).-J.J! J+ Ji) lr, :JJ--.fLf .-.,11 rlre :J\r;J^-+ ,jl ,,f

,ar., i ";Jlrr$, fl :\'J;', U ,t jw ej * i" ;* dt
;* ,t \L,Uy'it* t-^tt ,:;i'rk 'a;t q u-'r5')

f 'r t;r 'iu .vt:s n A\ r:ii \ LU i*rr6'i 1G
, . 

^ 
, ca

-il-r, ,,;L'1 ,i.rr yf .lf I ti ;iri:r- iy l()' ,g'ri *'€q::L

f €wL'# "'P !.' r\,i ir, iy 1' :60 ;.t;lt,uY,

u;ft ,rLlrr,$tt,,Ul'
4369. Dari Abu Jamrah, dia berkata: Aku mendengar Abbas

berkata, "IJtusan Abdul Qais datang kepada Nabi SAW. Mereka

berkata, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami ini komunitas dari
Rabi'ah. Sementara antara kami dan engkau telah dihalangi orang-

orang kafir Mudhar'. Beliau bersabda, 'Aku memertntahkan kalian

empat perkara dan melarang kalian dari empat perkara; Iman kepada

Allah (yaitu) kesaksian bahwa tidak ada sesembahan kecuali Allah -lalu beliau melipat tangannya satu knli- mendirikan shalat,

mengeluarknn zakat, dan menunaikan untuk Allah seperlima dari apa
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yang kalian dapatkan dari rampasan perang. Aku melarang kalian
dari dubba', naqir, hantam, dan muzaffat'."

Keterangan Hadits:

(Bab utusan Abdul Qais). Yaitu kabilah besar di Bahrain, yang

dinisbatkan kepada Abdul Qais bin Afsha bin Du'mi bin Jadilah bin
Asad bin Rabi'ah bin Nizar. Menurut kami, Abdul Qais mengirim
utusan dua kali. Salah satunya sebelum pembebasan kota Makkah.
Oleh karena itu, mereka berkata kepada Nabi SAW,"Antara kami dan

engkau terdapat orang-rang kafir Mudhar." Hal ini terjadi lebih
dahulu mungkin pada tahun ke-5 H atau sebelumnya. Adapun negeri
mereka di Bahrain merupakan kampung pertama tempat
dilaksanakannya shalat Jum'at setelah di Madinah, sebagaimana yang

disebutkan di akhir hadits bab ini. Jumlah utusan pertama sebanyak l3
orang laki-laki. Mereka bertanya tentang iman dan minuman.
Sementara Al Asyaj (Asyaj bin Abdul Qais-ed) termasuk diantara

rombongan mereka, maka Nabi SAW bersabda kepadanya , *, "O\

ir;tri pjr iist Qb;- ,# (Sesungguhnya padamu terdapat dua

perkara yang disul<ai Allah; yaitu akal yang cerdas dan tidak terburu-
buru). Hal ini diriwayatkan Imam Muslim dari hadits Abu Sa'id.

Abu Daud meriwayatkan dari jalur Ummu Aban binti Al Wazi'
bin Az-Zai', dd kakeknya (Zan') yang saat itu termasuk diantara

utusan Abdul Qais, dia berkata, ,:lar ryli a 4Y,t:rl,')tt:;i VW

*t y.i,' ,p ,it q # (fo*i berebutan turun dari hewan

tunggangan kami, yaloi ketika mereka datang ke Madinah, lalu kami
mencium tangan Nabi SAIT). Sementara Al Asyaj hanya menunggu -
dan namanya adalah Al Mundzir- hingga memakai pakaian lalu
datang kepada Nabi SAW. Maka beliau SAW bersabda kepadanya,
"Dalam dirimu terdapat dua perkara...".

Dalam hadits Hud bin Abdullah bin Sa'ad Al Ashri, dia
mendengar kakeknya, Mazidah Al Ashri berkata: Ketika Nabi SAW
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sedang bercerita kepada para sahabatnya, tiba-tiba beliau bersabda

kepada mereka, "Akan muncul satu rombongan dari arah ini
dihadapan kalian. Mereka sebaik-baik penduduk Timur." Umar berdiri
lalu berjalan menuju mereka dan bertemu 13 penunggang kendaraan.

Dia memberi kabar gembira kepada mereka dengan sabda Nabi SAW.
Kemudian dia be{alan bersama mereka hingga datang kepada Nabi
SAW. Mereka pun berloncatan dari atas hewan tunggangan, lalu
mencium tangan beliau SAW. Sementara Al Asyaj datang lebih akhir
di dalam rombongan hingga mengistirahatkan untanya dan

mengumpulkan barang-barangnya, kemudian dia datang berjalan.

Maka Nabi SAW bersabda, "Sesungguhnya padamu terdapat dua

perkara... ". Hadits ini dinukil Imam Al Baihaqi.

Imam Bukhari meriwayatkan dalam kitab Al Adab Al Mufrad
secara panjang lebar melalui jalur lain dari seorang laki-laki utusan

Abdul Qais yang tidak disebutkan namanya. Keduanya terjadi pada

tahun kedatangan para utusan. Adapun jumlah mereka saat itu adalah

40 orang sebagaimana disebutkan dalam hadits Abu Haiwah Ash-
Shunahi yang dinukil Ibnu Mandah. Diantara mereka terdapat Al
Jarud Al Abdi yang kisahnya telah disebutkan Ibnu Ishaq. Dia seorang

Nasrani, lalu masuk Islam. Hal yang memperkuat bahwa utusan Abdul

Qais lebih dari satu kali adalah riwayat Ibnu Hibban dari jalur lain,
Nabi SAW bersabda kepada mereka, o* lKi|iJi 

's1i d.6 (Mengapa

aku melihat warna-warna kalian telah berubah). Disini terdapat
indikasi bahwa beliau telah melihat mereka sebelum terjadi perubahan

itu.

Selanjutnya Imam Bukhari menyebutkan beberapa hadits:

Pertama, hadits Ibnu Abbas tentang utusan Abdul Qais dan
perintah serta larangan Nabi SAW terhadap mereka.

q ,J.:#;? ,t.'oi,W itr q: le il'Ci 6m bertata

kepada lbnu Abbas, "Sesungguhnya aht memilihi bejana yang
menghasilkan nabidz [air rendaman larmal untuklat). Perbuatan ini
disandarkan kepada bejana dalam konteks majaz. Adapun lafazh,
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"Pada bejana" berkaitan dengan lafazh "Bejana" sebelumnya. Makna
selengkapnya adalah, "Aku memiliki bejana sebagaimana bejana-

bejana yang lain." Sedangkan lafazh,'e$i'oi '+ (Aku khawatir

akan terbongkar), yakni aku menjadi seperti orang yang mabuk. Hal
itu akan disebutkan pada pembahsan tentang minuman ketika
menjelaskan bab "Nabi SAW Memberi Keringanan pada Bejana-
bejana." Hadits di bab ini telah disebutkan pada bagian akhir
pembahasan tentang iman.

i, F";t +: ,* u.t"ri {L u;tC ;t J; r;-? oi ;{- r
iii $w W\, s4)'&sG ;tt*J t:;- ; ,ilt)'.b\i
{' r+f qyFi u rr,;';i V w, V L iflt r1p

,/& u.r'Jv .W & *r *\t -u o;tli **.urtAri
,u,ri q? Lbti ,-? J$ .qb u6t # e *;>i *,

l; ,t a;;.€yt *',yt i';;t, * frlt t;i:L ,#;' ,. i : ', or' c .
o.= ,Jt €y ,.ji p,air q'&;ii ,6:\i,r--trr a'GL^ 

* ;ix 'o;;;l 'Jt !t'J;., c.'* 't 'J:,;i ,;f
tc
*-1ar '.i5 q-r6;$ ,a. ,rii ov .VajA AtrG ,92,s')t

;:L 
^:.i gi J t- :s{ofit 15 .eu?Vu ,+'r(r:ti

,4 *yr, #i * q ur:i ;.r:i fr\ F -* #';' ;
q" i,*.;lt- ftf )t* e,p,e';
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4370. Dari Bukair, bahwa Kuraib (mantan budak Ibnu Abbas)

menceritakan kepadanya, "Sesungguhnya Ibnu Abbas dan

Abdurrahman bin Azhx serta Al Miswar bin Makhramah

mengutusnya kepada Aisyah RA. Mereka berkata, 'Ucapkan salam

kepadanya dari kami, lalu tanyakan kepadanya tentang dua rakaat

sesudah Ashar. Sesungguhnya diberitakan kepada kami bahwa engkau

mengerjakan keduanya. Padahal berita yang sampai kepada kami
bahwa Nabi SAW telah melarang keduanya'. Ibnu Abbas berkata,

'Aku dan Umar memukuli orang-orang karena mengerjakan

keduanya'." Kuraib berkata, "Aku masuk kepadanya dan

menyampaikan apa yang mereka utus aku karenanya. Dia berkata,

'Tanyakan kepada Ummu Salamah'. Aku pun mengabarkan kepada

mereka, lalu mereka mengutusku kembali kepada Ummu Salamah

seperti mereka mengutus aku kepada Aisyah. Ummu Salamah berkata,
'Aku mendengar Nabi SAW melarang keduanya, namun beliau
pernah shalat Ashar kemudian masuk kepadaku dan disisiku ada

beberapa wanita bani Haram dari kaum Anshar, lalu beliau
rnengerjakan keduanya. Aku mengirim pembantu kepadanya dan aku
berkata; berdirilatr disisinya dan katakan; Ummu Salamah berkata;

Wahai Rasulullah, bukankah aku telah mendengar bahwa engkau telah
melarang kedua rakaat ini, tapi sekarang aku melihatmu mengerjakan

keduanya. Jika beliau mengisyaratkan dengan tangannya maka

hendaklah engkau menyingkir darinya. Wanita itu melakukannya dan
Nabi mengisyaratkan dengan tangannya, maka dia pun menyingkir
darinya. Setelah selesai beliau bersabda, 'Wahai putri Abu Umayyah,

engkau bertanya tentang dua raknat sesudah Ashar, sesungguhnya

telah datang orang-orang dari bani Abdul Qais dari kaum mereka
untuk masuk Islam, merelra pun menyibukkanht dari dua ralcaat

sesudah Zhuhur maka keduanya adalahyang aht kcrjakan ini'."
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4371. Dari Ibnu Abbas RA, dia berkata, "Shalat Jum'at pertama
yang dilakukan sesudah shalat Jum'at yang dilakukan di masjid
Rasulullah SAW adalah di masjid Abdul Qais di Juwatsa, yakni

kampung di Bahrain."

Keterangan:

Kedua, hadits Ummu Salamatr tentang shalat dua rakaat sesudatr

Ashar.

(Bakar bin Mudhar berkata..r. Ath-Thahawi menukil dengan

sanad ymtg maushul dat'. jalur Abdullatr bin Shalih, dari Bakr bin
Mudhar dengan sanad-nya, dan dia mengutipnya ditempat ini sesuai
redaksi Bakar bin Mudhar. Telah disebutkan pula dalam sujud satrwi
pada pembahasan tentang shalat melalui dua jalur, dan dia menukilnya
sesuai redaksi Abdullah bin Wahab. Adapun penjelasannya telatr
disebutkan di tempat itu. Maksud penyebutannya di tempat ini karena
adanya keterangan tentang utusan Abdul Qais.

Kaiga, hadits Ibnu Abbas tentang tempat shalat Jum'at pertama
setelah shalat Jum'at yang dilaksanakan di masjid Rasulullah SAW.
Imam Bukhari mengutip hadits ini dari Abdulah bin Muhammad Al
Ju'fi, dari Abu Amir Abdul Malik, dari Ibratrim (Ibnu Thatrman), dari
Abu Jamratr. Abu Amr Abdul Malik adalatr Ibnu Amr Al Aqadi.

Jrto, (Di Juwatsa). Hal ini telah dijelasakan pada pembahasan

tentang jum'at.
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71. Utusan Bani Hanifah dan Hadits Tsumamah bin Utsal
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4372. Dari Sa'id bin Abu Sa'id, dia mendengar Abu Hurairah
berkata: Nabi SAW mengutus pasukan berkuda ke Najed. Lalu
mereka datang membawa seorang laki-laki dari bani Hanifah, yaitu
Tsumamah bin Utsal. Mereka mengikatnya pada salah satu tiang
masjid. Nabi SAW keluar kepadanya dan berkata, "Apa yang ada
padamu wahai Tsumamah?" Dia berkata, "Padaku kebaikan wahai
Muhammad. Jika engkau membunuhku maka engkau membunuh
orang yang terpelihara darahnya, dan jika engkau memberi nikmat
maka engkau memberi nikmat pada orang yang bersyukur, dan jika
engkau menginginkan harta maka mintalah darinya apa yang engkau
sukai." Nabi SAW meninggalkannya sampai esok hari, kemudian
beliau bertanya kepadanya, "Ape yang ada padamu wahai
Tsumamah." Dia menjawab, "Apa yang telah aku katakan kepadamu;
Jika engkau memberi nikmat, maka engkau memberi nikmat kepada
orang yang bersyukur." Nabi SAW meninggalkannya sampai esok
hari, kemudian beliau bertanya kepadanya, "Apa yang ada padamu
wahai Tsumamah." Dia menjawab, "Padaku apa yang telah aku
katakan kepadamu." Beliau bersabda, "Bebaskanlah Tsumamah." Dia
pergi ke kebun yang dekat masjid dan mandi, kemudian dia masuk
masjid, lalu berkata, "Aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan
kecuali Allah dan bahwasannya Muhammad adalah Rasulullah. wahai
Muhammad, demi Allah tidak ada di atas bumi ini satu wajah yang
lebih aku benci daripada wajahmu, dan sekarang wajahmu menjadi
yang paling aku cintai. Demi Allah, tidak ada agurma yang lebih aku
benci daripada agamirmu dan sekarang agirmamu menjadi yang paling
aku cintai. Demi Allah, tidak ada negeri yang paling aku benci
daripada negerimu dan sekarang negerimu menjadi yang paling aku
cintai. Sungguh pasukan berkuda yang engkau utus telah
mengambilku sementara aku hendak mengerjakan umrah, maka
apakah pendapatmu?" Rasulullah SAW memberi kabar gembira
kepadanya dan memerintahkannya untuk melaksanakan umrah. Ketika
dia datang ke Makkah, maka seseorang berkata kepadanya, "Engkau
telah menukar agama." Dia berkata, "Tidak, tetapi aku masuk Islam
bersama Muhammad SAW. Demi Allah, tidak akan datang satu biji
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kurma atau syair dari Yamamah kepada kalian hingga Nabi SAW

mengizinkan."

Keterangan Hadits:

(Bab utusan bani Hanrfufu dan hadits Tsumamah bin Utsal).

Hanifah adalah Ibnu Lajim bin Sha'b bin Ali bin Bakr bin Wa'il, yaitu

kabilah besar dan masyhur. Mereka menetap di Yamamah, daerah

yang terletak antara Makkah dan Yaman. Utusan Hanifah seperti

disebutkan Ibnu Ishaq dan selainnya adalah pada tahun ke-9 H. Al
Waqidi menyebutkan mereka berjumlah 17 orang, diantaranya

Musailamah.

Adapun bapaknya Tsumamah bin Utsal adalah Ibnu An-Nu'man

bin Maslamah Al Hanafi, salah seorang yang terhormat dikalangan

sahabat. Kisahnya terjadi jauh sebelum kedatangan utusan bani

Hanifah. Karena dalam kisah tersebut ditegaskan bahwa hal itu terjadi

sebelum pembebasan kota Makkah. Seakan-akan Imam Bukhari
menyebutkannya di tempat ini untuk memperluas pembahasan.

Kemudian Imam Bukhari empat hadits, yaitu:

Pertama, hadits Abu Hurairah tentang kisatr Tsumamah.

Didalamnya ditegaskan batrwa Sa'id Al Maqburi mendengar langsung

hadits ini dari Abu Hurairah. Ibnu Ishaq meriwayatkan dari Sa'id, dia

berkata, "Dari Bapaknya, dari Abu Hurairatr." Namun, ini merupakan

tambatran dalam sanad yang muttasftil. Sebab Al-Laits adalatr orang

paling akurat dalam menukil hadits Sa'id Al Maqburi. Kemungkinan
juga Sa'id mendengarnya dari Abu Hurairah, dan bapaknya telah

menceritakannya juga sebelum itu. Atau dia memperjelas hadits itu
kepada bapaknya, maka bapaknya menceritakan kepadanya dengan

dua versi.

f ,E V P) ip \t * U, t>ii. (Nabi sAW mengirim

pasukan berlruda ke Najed). Maksudnya, mengirim pasukan berkuda

ke aralr Najed. Saif mengklaim di dalam kitab Az-Zuhud karyanya
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bahwa yang mengambil Tsumamah dan menahannya adalah Al Abbas

bin Abdul Muththalib. Namun, pemyataan ini perlu ditinjau kembali,

karena Al Abbas datang kepada Rasulullah pada masa pembebasan

kota Makkah, sementara kisah Tsumamah mengindikasikan terjadi

sebelum itu, dimana Tsumamah melaksanakan umrah kemudian

kembali ke negerinya dan melarang mereka untuk memberi pasokan

kurma kepada penduduk Makkah, lalu penduduk Makkah mengadu

kepada Rasulullah SAW akan hal itu, maka beliau SAW mengirim

utusan kepada Tsumamah untuk memberi pertolongan kepada mereka.

| '!* t:6 (Apa yang ada padamu?). Maksudnya, apa sesuatu

yang ada padamu? Kemungkinan kata "maa" adalah pertanyaan dan

"dza" adalah isim maushul (kata penghubung), sedangkan "indakn"
(padamu) adalah kata yang dihubungkan. Maka maknanya adalah;

Apakah yang ada dalam benakmu untuk aku lakukan terhadapmu?

Maka Tsumamah menjawab bahwa yang ada dalam benaknya adalah

kebaikan. Dia berkata, "Padaku wahai Muhammad adalah kebaikan."

Yakni karena engkau bukan orang yang melakukan kezhaliman

bahkan termasuk mereka yang suka memberi maaf dan berbuat baik.

?t ti 
'Jik 

t I eika engkau membunuhku maka engkau

membunuh orang yang terpelihara darahnya). Demikian disebutkan

oleh kebanyakan periwayat. Sementara dalam riwayat Al Kasymihani

disebutkan, pi. An-Nawawi berkata, "Makna riwayat mayoritas

adalah; Jika engkau membunuhku maka engkau membunuh orang

yang terpelihara darahnya, yakni orang yang akan ada penuntut atas

darahnya yang ditumpahkan, mengingat dirinya sebagai pemimpin

dan orang yang disegani kaumnya. Kemungkinan juga maknanya,

'Dia memiliki utang atas darah orang lain dan dia dituntut untuk

melunasinya, maka tidak ada celaan atasmu dalam membunuhnya'.

Adapun makna versi kedua adalah orang yang berada da]am

perlindungan. Hal ini disebutkan secara akurat dalam riwayat Abu

Daud, namun dinyatakan lemah oleh Iyadh karena dapat membalikkan
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makna, sebab bila dia berada dalam perlindungan tentu tidak
diperbolehkan untuk dibunuh. "

An-Nawawi berkata, "Versi kedua ini mungkin dibenarkan

dengan memahaminya sesuai versi pertama, dan yang dimaksud
'dzimmah' disini adalah kehormatannya diantara kaumnya. Namun,

yang lebih tepat adalah yang kedua, karena sesuai dengan kalimat
sesudahnya,'Jika engkau memberi nikmat, maka engkau memberi

nilcrnat kepada orang yang bersyukur '. Semua itu merupakan

penjelasan kalimat, " Padaku kebaikan".

U, Ci 6 ,t::'SUit lOia berkata, "Padaku apa yang telah aku

katakan kepadamu '). Maksudnya, jika engkau memberi nikmat, maka

engkau memberi nikmat kepada orang yang bersyukur. Demikianlah,
pada hari kedua Tsumamah hanya mengucapkan salah satu pernyataan

di hari pertama. Kemudian pada hari ketiga, dia tidak menyebutkan

keduanya. Di sini merupakan bukti bahwa Tsumamah sengaja tidak
mengucapkannya. Sesungguhnya pada hari pertama dia telah
mengemukakan perkara paling berat baginya dan sangat memuaskan

bagi lawannya, yaitu pembunuhan. Ketika tidak terjadi, maka pada

hari kedua dia hanya menyebutkan permohonan ampunan. Seakan-

akan pada hari pertama dia melihat tanda-tanda kemarahan, maka dia
pun menyebutkan tentang pembunuhan. Ketika Nabi tidak
membunuhnya, maka timbul keinginannya a1ar diberi pengampunan

dan hanya menyebutkan hal ini. Ketika Nabi tidak melakukan sesuatu

dari apa yang diucapkannya, maka pada hari ketiga dia cukup

mengatakan secara garis besar dan menyerahkan kepada sikap baik
Nabi SAW. Perkataan Tsumamah sama 

-dengan 
perkataan Isa AS

dalam surah Al Maa'idah [s] ayatn 8, lii *bp'!iV idy e.J[J'ol
'{-,:t 'r,.jilt Ut 'Ohs Uika Engkau menyil<sa mereka maka

sesungguhnya mereka adalah hamba-hamba-Mu, dan jika Engkau

memberi maaf kepada mereka maka sesungguhnya Engkau Yang

Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana) karena situasinya sangat sesuai

dengan hal itu.
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. t t.1
*W ttl*1 iSUi lt"poskan Tsumamah!). Dalam riwayat Ibnu

Ishaq disebutkan bahwa beliau bersabda, 'Oi;bf) zr$,3 6-'4b 'ci| U

(Aku telah ntemaaJkanmu wahai Tsumamah dan membebaskanmu).

Ibnu Ishaq menambahkan dalam riwayatnya, "Ketika Tsumamah

dalam tawanan mereka mengumpulkan makanan dan susu yang ada

pada keluarga Nabi, tetapi tidak mengenyangkan Tsumamah. Ketika
masuk Islam, mereka memberikan makanan kepadanya, tetapi dia

hanya memakannya sedikit. Mereka pun menjadi takjub, maka Nabi

SAw bersabda, ytt ,t e ,y'U qfit b$ ,,r'.i * e Si;N- ;r$ l;1

(Sesungguhnya orang kafir makan dalam tujuh usus, dan orang
mukmin maknn dalam satu usus).

'o'i::j geUau memberi kabar gembira). Maksudnya, tentang

kebaikan dunia dan akhirat. Atau diberi kabar gembira tentang surga

maupun penghapusan dosa-dosa dan kesalahan-kesalahannya yang

lalu.

ke Makkah). Ibnu Hisyam

menambahkan, dia berkata; Sampai kepadaku bahwa dia pergi untuk
umrah, hingga ketika berada di lembah Makkah dia mengucapkan

talbiyah, maka dia termasuk orang pertama masuk Makkah sambil
mengucapkan talbiyatr. Orang-orang Quraisy mencegatnya dan

mereka berkata, "Sungguh engkau telatr berbuat lancang kepada

kami", dan mereka bermaksud membunuhnya. Namun, seseorang

diantara mereka berkata, "Biarkanlah dia, sesungguhnya kamu
membutuhkan makanan dari Yamamah." Maka mereka pun
membiarkannya.

;i;i 7l*ilf ',Ft ,.1 :!6 loia berkata, "Tidak, tetapi alat
,t>

masuk Islam bersama Muhammad"). Seakxr-akan dia berkata, "Aku
tidak keluar agam4 sebab penyembahan berhala bukanlah agama, jika
aku meniggalkannya tidak berarti aku telah keluar dari agama, bahkan

kini aku telah memeluk agama Islam."

k ?f €ti lreti*a dia datang
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Adapun kalimat "bersama Muhammad', yakni aku

menyetujuinya terhadap agamanya, maka kami pun sama-sama berada

dalam Islam. Aku memulai keislamanku dan beliau melanjutkan

keislamannya. Dalam riwayat Ibnu Hisyam disebutkan, 'p'q',4,t

y i: iiJt 1,ltan tetapi aku mengikuti sebaik-baik agama, yaitu

agama Muhammad).

!r:.l': (Dan tidak demi Allah). Didalam kalimat ini ada redaksi

yang tidak disebutkan, yong seharusnya adalah, "Demi Allah, aku

tidak kembali kepada agama kalian dan tidak akan berlaku lembut
terhadap kalian serta akan menahan makanan yang biasa datang dari

Yamamah kepada kalian."

pt y lo' .& Ut W.'otU ,;, zL:.'tb y., ,t'&.V- l
(Ttidak datang kepada kalian dari Yamamah sebiji gandum hingga

Nabi SAl4l mengizinkan).IbnuHisyam menambahkan, 6t{ir ,AL't' j
yr';k4t'-;r3lo n' ,* 4t Jry6 ,,i;:, k ;ltry"if '*o,;

&i,Yt'&.t'r+li. &'oi 'd Jl|*<5 ,g:)t (Kemudian dia ketuar

ke Yamamah dan melarang mereka membawa sesuatu ke Makkah.

Maka penduduk Makkah menulis kepada Nabi SAW untuk

mengatakan; Sungguh engknu memerintahkan menghubungkan tali
silaturrahim. Maka Nabi menulis kepada Tsumamah agar
membiarkan dengan orang-orang yang membawa bahan makanan

dari Yamamah kepada penduduk Maklcah).

Pelaiaran vans dapat diambil

l. Boleh mengikat orang kafir di masjid.

2. Memberi irmpunan kepada tawanan kafir, dan keagungan

memberi maaf kepada orang yang menyakiti, karena Tsumamah

bersumpah bahwa kebencianya telah berbalik menjadi kecintaan

ketikaNabi SAW memberi maaf tanpamengharapkan imbalan.
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J.

4.

5.

6.

7.

8.

Disyariatkan mandi ketika masuk Islam.

Kebaikan dapat menghilangkan kebencian serta mendatangkan
kecintaan.

Orang kafir jika ingin melakukan kebaikan dan kemudian masuk
Islam maka disyariatkan untuk terus melakukan kebaikan itu.

Bersikap lembut terhadap tawanan yang diharapkan keislamanya
jika terdapat kemaslahatan bagi Islam, terutama jika dia menjadi
panutan dan diikuti sejumlah besar kaumnya.

Mengirim ekspedisi ke negeri-negeri kafir.

Menahan siapa saja yang berada di tempat tersebut. Kemudian
sesudah itu boleh memilih antara membunuh atau membiarkan
hidup.

v
,\t
Jt"
J:"

4373. Dari Ibnu Abbas RA, dia berkata, "Musailimah Al
Kadzdzab datang pada masa Rasulullah SAW. Dia berkata, .Jika

Muhammad menjadikan persoalan sesudahnya untukku niscaya aku
mengikutinya'. Dia datang ke Madinah bersama sejumlah orang
kaumnya. Rasulullah sAw datang kepadanya bersamanya Tsabit bin

* otkjt at*,". iy :Jv tf,ij;
tA. , . t I z z 6-r;;; d.,l* ol ii- ,F *:

-4. o .

d_t cv u.t f.,
\t& ar Ji,

d̂lll

o,,de

lnt Jyrfl*t |;i'f *,f.Wf, 4:y q'*t 

)hl'er}b; *Urt*,, *,^irk
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Qais bin Tsumamah dan di tangan Rasulullah terdapat sepotong

pelepah kurma, hingga beliau berdiri dihadapan Musailimah bersama

para sahabatnya. Beliau bersabda, 'Sekiranya engkau meminta

kepadaku sepotong kayu ini, niscaya aku tidak akan memberikannya

kepadamu. Engkau tidak akan dapat melampaui urusan Allah. Jika

engkau berbalik, niscaya Allah.akan menyembelihmu. Sungguh aku

kira engkau adalah yang aku lihat dalam mimpila4 dan ini Tsabit

akan menjawabmu

meninggalkannya."

atas namaht'. Kemudian beliau

fr\,*3 y \t ;* lt );, )';'* U1; ,{& }r j6

il' ,J- ar Jt-.,'oi;;; I 6?u ,'.;'ri 6 y*)i qrt 6,ti

Gbt ,i>i i.rti'q';. q.Ui; eG 6 q. io *'t *
t4A3G ,(rw tALi ,rai,kt tf pu:.ir € A',r)'$ t:irz

:^aU ?\rr,:5, uJlLi,; i )c',\ *us
4374. Ibnu Abbas berkata, "Aku bertanya tentang sabda Nabi

SAW 'sungguh engkau yang diperlihatkan kepadalru dalam

mimpiku'. Maka Abu Hurairah mengabarkan kepadaku bahwa

Rasulullalr SAW bersabda, 'Ketika aku sedang tidur, alru melihat dua

gelang emas ditanganht. Keduanya membuatlu risau. Maka

diwahyukan kepadalu dalam tidur itu hendaklah engknu meniup

keduanya. Alat pun meniup keduanya, maka keduanya terbang. Alat

menawilkan keduanya adalah pendusta yang akan keluar sesudahku;

Salah satuhya adalah Al Ansi, dan yang lain adalah Musailimah'."

,k yt J;'iv li i:; hr 'eb"i;) (t'q fi fb *
)trtr ,f e'q; ft\t,i.t4uJ eytiE,*ty),it
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l7i t$rrl ,t;ii-t;t oi 'A ht ;'rii ,* tk ,+i 'd

.yqt yv', *cb'-; :vii. ii ;:i:t ;tKi t:4f:ri

4375. Dari Hammam, Dia mendengar Abu Hurairah RA berkata,
Rasulullah SAW bersabda, "Ketika aku sedang tidur, didatangkan
kepadaku perbendaharan bumi, lalu diletakkan di telapak tanganku
dua gelang emas, maka hal itu terasa sangat berat bagiku, lalu
diwahyukan kepadaku agar meniup keduanya. Aku meniup keduanya
dan keduanya pergi. Aku menalcwilkan bahwa keduanya adalah dua
pendusta yang aku berada di antara keduanya; yaitu Pemimpin
Shan'a' (Al Ansi) dan pemimpin Yamamah (Musailimah)."

Keterangan Hadits:

Kedua, hadits Ibnu Abbas RA tentang kedatangan Musailimah
Al Khadzdzab (sang pendusta). Imam Bukhari meriwayatkan hadits
ini dari Abu Al Yaman, dari Syu'aib, dari Abdullah bin Abi Husain,
dari Nafi' bin Jubair. Abdullah bin Abi Husain Adalah Abdullah bin
Abdurrahman bin Abi Husain bin Al Harits An-Naufali, seorang
tabi'in yang masyhur. Ditempat ini dia dinasabkan kepada kakeknya.

Pt y ir' u}- itt ,)h: .y ,{" Lr.idr 'zA*.J. ii lurusaitimah

Al Kadzdzab datang pada masa Rasulullah SAW. Yakni ke Madinah.
Musailimah adalah Ibnu Tsumamatr bin Kabir bin Habib bin Al
Harits, dari bani Hanifah. Ibnu Ishaq berkata, "Dia mengklaim sebagai
Nabi pada tahun ke-10 H." Sementara Al Watsimah mengatakan
dalam kitab Ar-Riddah bahwa Musailimah merupakan gelar,
sedangkan namanya adalah Tsumamah. Namun, pernyataan ini perlu
ditinjau kembali, karena nama panggilannya adalah Abu Tsumamah.
Sekiranya pernyataannya benar berarti dia termasuk orang yang
namanya sama dengan panggilannya.

Redaksi kisah ini menyelisihi apa yang disebutkan Ibnu Ishaq,
bahwa dia datang bersama utusan kaumnya, lalu mereka
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meninggalkannya ditempat persinggahan untuk menjaga barang-

barang mereka. Mereka pun menyebutkanya kepada Rasulullah lalu
mengambil hadiah untuk Musailimah. Dikatakan bahwa beliau SAW
bersabda kepada mereka, "Dia bukanlah yang paling buruk diantara

kamu." Disebutkan, ketika Musailimah mengklaim rnemiliki
persekutuan dalam kenabian bersama Rasulullah SAW, maka dia
berhujjah dengan sabda Nabi SAW ini. Keterangan ini disamping

syadz (menyalahi yang umum), j:uga sanad-nya lemah dan munqathi'
(terputus).

Kedudukan Musailamah diantara kaumnya jauh lebih besar

daripada itu. Sungguh dia biasa disebut Rahman Al Yamamah.

Bagaimana riwayat yang lemah ini sesuai dengan keterangan dalam

riwayat shahih bahwa Nabi SAW berkumpul dan berbicara dengannya

serta menegaskan kepadanya dihadapan kaumnya; Sekiranya dia
meminta kayu yang ada ditangannya, niscaya tidak akan diberikan
kepadanya. Hanya saja ada kemungkinan Musailimah datang dua kali.
Pada kali pertama hanya mengikuti dan pemimpin bani Hanifah saat

itu bukan dia. Oleh karena itu, dia pun tetap berada ditempat
persinggahan mereka. Kemudian pada kali yang lain, dia menjadi
pemimpin dan pada saat itulah dia berbicara dengan Nabi SAW. Atau
kisah ini hanya satu dan keberadaanya ditempat perkemahan mereka

atas pilihanya sendiri, karena kesombongannya untuk hadir di majelis
Nabi SAW. Namun, Nabi SAW memperlakukanya dengan perlakuan

yang mulia sebagaimana kebiasaanya untuk melunakkan hati orang

lain. Beliau berkata kepada kaum Tsumamah, "Sesungguhnya dia
bukan yang terburuk diantaxa kalian, karena dia telah menjaga

peralatan kalian." Nabi ingin melunakkan hatinya baik dengan sikap

maupun perkataan. Ketika Musailimah tidak datang kepadanya, maka

Nabi SAW pergi langsung kepada mereka untuk mengingatkan

mereka. Dari kisah ini disimpulkan bahwa imam (pemimpin) boleh
datang sendiri kepada kaum kafir yang ingin bertemu dengannya, jika
hal itu menjadi keharusan untuk mendapatkan kemaslatratan bagi
kaum muslimin.
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1?. , ;,\t "fef d. ,k it. (tit* Muhammad meniadikan

persoalan sesudahnya untuklat). Maksudnya khilafah. Kata
"persoalan" ditempat ini tidak tercantum dalam riwayat mayoritas
periwayat, tetapi hal ini harus disisipkan dalam kalimat, dan kata
tersebut tercantum dalam riwayat As-Sakan serta tercantum juga

dalam riwayat yang disebutkan pada pembahasan tentang tanda-tanda
kenabian.

f f e V:t (Dia datang bersama seiumlah orang). Al

Waqidi telah menyebutkan bahwa jumlah kaumnya yang datang

bersama Musailimah adalah 17 orang. Maka kemungkinan bahwa
kedatangannya terjadi lebih dari satu kali.

il ;1 71;,5';1 lOoo engkau tidak akan melanpaui urusan Allah).

Demikian yang dikutip oleh kebanyakan periwayat. Dalam riwayat
yang lain disebutkan ,'$,5 'ji, dan ini adalah salah satu dialek. Maksud

urusan Allah disini adalah hukum Allah. Sedangkan maksud kalimat,
"Sekiranya engkau berbalill', adalah sekiranya engkau menyelisihi
kebenaran. Adapun kalimat, "niscaya Allah akan menyembelihmu",
yakni membinasakanmu.

,;b'q- c.r.u ti;i (Dan ini Tsabit bin eais menjawabmu atas

namalat). Yalad karena dia adalah juru bicara kaum Anshar. Nabi
SAW dibei jawami' al lmlim (kata-kata ringkas namun sarat makna).
Maka beliau mencukupkan apa yang telah dikatakannya kepada
Musailimatr. Lalu beliau memberitahukan kepadanya jika ingin
penjelasan lebih lanjut maka juru bicara ini menggantikan posisinya

dalam hal itu. Kejadian ini juga menunjukkan bolehnya imam
memperbantukan orang-orang yang fasih dalam menjawab mereka
yang membangkang atau yang sepertinya.

'rr)l (Diperlihatkan kepadaku). Yakni diperlihatkan dalam

mimpi. Mimpi ini ditafsirkan Ibnu Abbas dari Abu Hurairah -yaitu
hadits ketiga di tempat ini- dan yang akan dijetaskan pada

pembahasan tentang takwil mimpi.
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65 U (Dari emas ). Kata 'min' di sini berfungsi untuk

menjelaskan jenis, berdasarkan. firman Allah dalam surah Al Insaan

176l avat 21, y 4 ts-,i rttL'i lOan dipakaikan kepada mereka

gelang dari perak). Sungguh keliru mereka yang mengatakan bahwa

gelang tidak terbuat, kecuali dari emas, dan jika terbuat dari perak,

maka dinamakan al qalb.

t$re ii";ii ((Jrusan keduanya membuatku risau). Dalam

riwayat Hammam yang sesudahnya disebutkan, iP tF (Keduanya

terasa berat bagiku).
t"Ar f,il:bi galah satunya adalah Al Ansi). Yaitu Al Aswad Al

Ansi. Dia adalah pemimpin San'a', seperti disebutkan dalam riwayat

kedua. Dari kisah ini diperoleh keterangan tentang keutamaan Abu

Bakar Ash-Shiddiq RA, karena Nabi SAW sendiri yang meniup kedua

gelang itu hingga terbang. Sementara Al Aswad terbunuh pada zaman

Ash-Shiddiq, sedangkan Musailimah tetap dalam pembangkangannya

hingga dibunuh oleh Abu Bakar Ash-Shiddiq. Artinya Abu Bakar

menggantikan posisi Nabi SAW dalam hal itu. Disimpulkan pula

bahwa gelang dan semua peralatan yang layak bagi wanita jika

dikaitkan dengan kaum laki-laki maka konotasinya adalah negatif dan

bukan sesuatu yang menggembirakan. Hal ini akan dijelaskan lebih

lanjut pada pembahasan tentang takwil mimpi.

$ t:;; u;;j 6$ ;;r'fr k ,:Jrt;€,rtLljt ,c, e.i *
,1 ?& cL t:# y ttty ,|\t E:b:r, tfui y"*,
.;)';r'tr',tly .:r&'; ,9r;,* ifur, +'i ,7ti
'tt i*-r- y W r r',ii* y' a) Lfr fr ,*\;'1:,.-',ru

,..c, t.n'?l, t^2,.?) fi' ol'rz\) o!uc7
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c>e ;-: lt\t ;* Ut - ?;'c? ,J*,,c; Ll'c-;',

"* it,,a' J\e'i:'+rytu,+( &'1;,t;,i

4376. Dari Abu Raja' Al Utharidi, dia berkata, "Kami biasa
menyembah batu, jika kami mendapatkan batu yang lebih baik
daripada sebelumnya, maka kami melemparkanya dan mengambil
yang kami dapatkan. Jika kami tidak mendapatkan batu, niscaya kami
mengumpulkan kerikil dari tanah dan kami pun membawa kambing
dan memerah diatasnya, lalu kami thawaf disekitarnya. Apabila telah
masuk bulan Rajab, kami berkata,'Munashshilul asinnah' (pelucutan

senjata). Kami tidak membiarkan tombak yang memiliki mata dan

tidak membiarkan panah yang memiliki mata, melainkan kami
melepaskannya dan melemparkannya di bulan Rajab."

4377. Aku mendengar Abu Raja' berkata, "Pada saat Nabi SAW
diutus, aku adalah anak kecil yang menggembala unta milik
keluargaku. Ketika kami mendengar tentang keluarnya beliau kami
pun lari menuju neraka, kepada Musailamah Al Kadzadzab."

Keteransan Hadits:

Keempat, Hadits Abu Raja' Al Utharidi. Imam Bukhari
meriwayatkan hadits ini dari Ash-shalt bin Muhammad, dari Mahdi
bin Maimun, dari Abu Raja' Al Utharidi. Ash-Shalt bin Muhammad
adalah Ibnu Abdurrahman bin Al Khariki, yang dipanggil Abu
Hammam. Dia berasal dari Basrah. Dia seorang yang terpercaya.
Imam Bukhari banyak menukil riwayat darinya.

'e,71 $ Qo lebih baik darinya). Dalam riwayat Al Kasymihani

tertulis, 'o;i ltetin bagrs) sebagai gufii ?i (lebih baik). Maksud

t. c

..rli(Jt
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'kebaikan' di sini adalah maknawi, mungkin karena keadaannya yang

lebih putih, atau lebih halus, atau yang seperti sifat-sifat batu yang

dapat ditangkap indra.

iti q'aj,* g"*pukan tanah). Yakni keping-keping tanah yang

dikumpulkan dan menjadi suatu gundukan.

y ry irilJI + f 
'(Kemudran 

kami datang membawa

kambing, lalu memerah diatasnya). Maksudnya, supaya ia menjadi

seperti batu. Dalam hal ini tidak benar mereka yang mengatakan

bahwa maksud mereka menarik kambing diatas tanah tersebut hanya

majaz, artinya mereka mendekatkan diri kepadanya dengan

bersedekah dalam bentuk air susu tersebut.

pi getucutan). Dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan,

'Ji"i y*rg ditafsirkan dengan melepaskan besi dari senjata, karena

menghormati bulan Rajab. Hal ini sebagai isyarat bahwa mereka
menghentikan peperangan. Oleh karena itu, mereka melepaskan mata
senjata pada bulan-bulan haram. Dikatakan, "nashaltu ar-rumh",
artinya aku memberi mata pada tombak. Sedangkan jika dikatakan,
"ashltaltu ar-rumh", artinya aku mencabut mata tombak.

*) Hb i{jlf: (Dan kami melemparkanya bulan Rajab).

Maksudnya, pada bulan Rajab, Sebagian mereka menukil, f t )d,
(Untuk [menghormatiJ bulan Rajab). Umar bin Syaba]r meriwayatkan
hadits ini dalam kitab Akhbar Al Bashrah 

-ketika 
menceritakan

tentang perang Jamal- dari jalur Abdullah bin Amr, dari Raja',
bahwa dia menyebut tentang darah dan mengagungkannya. Dia
berkata, "Biasanya masyarakat jahiliyah jika masuk bulan Haram,
mereka melepaskan mata tombak dan menaruhnya di 'uluum an-
nisa'.6 Mereka mengatakan: Telah datang munashshilul asinnah.
Demi Allah, aku telah melihat tandu Aisyah pada perang Jamal seperti

u Pada cetakan Bulaq disebutkan, "Demikian yang tercantum pada naskah syarah
yang ada pada kami."
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landak." Maka dikatakan kepadanya, "Apakah engkau berperang pada
hari itu?" Dia berkata, "sungguh aku telah melepaskan beberapa anak
panah." Dia berkata kepadanya, "Bagaimana bisa demikian, sementara
engkau mengatakan apa yang engkau katakan?" Dia berkata,
"Sungguh ketika kami melihat Ummul Mukminin maka kami pun
tidak dapat menahan diri."

)k ,V:6.i'r*.|,3 (Dan aku mendengar Abu Raja' berkata) .

Ini adalah hadits lain yang sanad-nya sama seperti pada awal hadits.

t:;,; tlJt ,*1 & &rlt ,*'r1$ro'; , *h, e U, 4 i"l-*
..,ri(ir 'zill-j 

Jl ,.16r J gr:it qsih @ada hari Nabi SAty diutus aku

adalah anak kecil yang menggembalakan unta milik keluargaku.
Ketika kami mendengar tentang keluarnya kamipun lari ke neraka;
kepada Musailamah Al Kadzdzab). Tampak dari kalimat ini bahwa
maksud "diutus" adalah urusannya menjadi mashyur di antara mereka.
Sedangkan yang dimaksud "keluarnya" adalah kemenangannya atas
kaumnya (Quraisy) dengan adanya pembebasan kota Makkah. Bukan
berarti permulaan beliau diangkat sebagai Nabi dan bukan pula
keluarnya beliau dari Makkah ke Mandinah, karena jauhnya jarak
peri stiwa itu dengan pemberontakan Mus ailimah.

Kisah ini menunjukkan bahwa Abu Raja, termasuk orang yang
membaiat Musailimah, yaitu bani Utharid bin Auf bin Ka,ab, marga
dari Bani Tamim. Adapun sebabnya bahwa Sujah, wanita dari bani
Tamim mengklaim sebagai nabi, maka dia diikuti oleh sejumlah orang
dari kaumnya. Kemudian berita itu sampai kepada Musailimah, maka
dia pun memperdayanya dan menikahinya. Maka kaumnya dan kaum
Musailamah berkumpul untuk menaati Musailimah.
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72. Kisah Al Aswad Al Ansi

'*'Lr';1 f'; q.oU-.')- y i;,e it* C,AV
is .,r:Ktt i"ti*Li d. :Js'& I i' r3; l' ,p t( -"i,r

iT i :)at'drxlr uk1 ,716t - )t e'Ji u*tt
'r,,, .i.'. ' .:. 1. ?. ). ', , . ,.ri: 

' 
,.' 

' 
, t, cz ll ,*s *s l, *' J:" |, J;t;6:$ ,/G i i' ^b ?i ei

\t ** Ar Jyr'+';itf-qnt -":,{b i,r;Urt
^11 G;,*i *i*\t.*;rt Jy':.et,*iy
$'ik'i i\t';', A *'*'''oit|'&, ii ig dK
v i,,; ;i, tu dt- '; ,*i * \; ,k .]t iw |!:r;.
;; iaG v.', .u-rf C ^4 lrl efr':)6\ ;fr |6#i

*' * i; ib',4i .vu,;t,r;,a,'
4378. Dari Shalih, dari Ibnu Ubidah bin Nasyith -di tempat

lain namanya Abdullah- bahwa Ubaidillah bin Abdulllah bin Utbah

berkata, "Musailimah Al Kadzdzab datang ke Madinah lalu singgah di
pemukiman putri Al Harits. Saat itu dia (Musailimah memperistrikan

putri Al Harits bin Quraiz), dan dia adalah ibu Abdullah bin Amir.

Rasulullah SAW datang kepadanya bersama Tsabit bin Qais bin

Syammas --{iala}r yang dikenal sebagai juru pidato Rasulullah

SAW- Saat itu di tangan Rasululllah SAW terdapat ranting kayu.

Beliau SAW berhenti dihadapan Musailimah dan berbicara denganya.

Musailimah berkata kepadanya, 'Jika engkau mau kami pun

membiarkanmu mengurus persoalan ini, kemudian engkau

menjadikanya untuk kami sesudahmu'. Nabi SAW bersabda,

'Sekiranya engkau meminta ranting kayu ini niscaya aku tidak akan

memberikannya kepadamu, dan sesungguhnya aku melihat engkau
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adalah orang yang diperlihatkan kepadaku dalam mimpiku. Ini Tsabit
bin Qais yang akan menjawabmu atas namaku'. Lalu Nabi SAW
kembali."

irr Jr-., 6-':1, t a& t Ar ,* ';t- :alt .r-! I .n' 'l3 Jt,

it'J'y, ri ;,7! ,u$ i.r ,sw ,?i dt *, y \t .t
ltrtf 'qi. e'ei'ft U.ri 

Vtt 
(t E. :,Su;;: *:0, j,,

t:#ifi ,trul #Jr *t os'ri ,tehi', ,'"<zya ,*1i 'u
':ri'i:i sir '"#it ''rLi'1, :r;L itfr i*X itk

.Lrkir la!?\r:,iJr{
4378. Abu Ubaidillah bin Abdullah berkata: Aku bertanya

kepada Abdullah bin Abbas tentang mimpi Rasulullah SAW yang
telah diceritakan, maka Ibnu Abbas berkata, "Diceritakan kepadaku
bahwa Rasulullah SAW bersabda, 'Ketika aku sedang tidur
diperlihatkan bahwa dua gelang emas diletakkan pada kedua
tanganku, aht pun menjadi panik karena keduanya dan aleu tidak
menyukainya, maka diizinkan kepadaku sehingga alru meniup
keduanya dan keduanya pun terbang. Aku menakwilkan keduanya
adalah pendusta yang almn keluar'." Ubaidullatr berkata, "Salah
satunya adalah Al Ansi yang dibunuh oleh Fairus di Yaman, dan
satunya lagi adalah Musailimah AlKadzdzab."

Keteransan Hadits:

(Kisah Al Aswad Al Ansi). Ibnu At-Tin meriwayatkan batrwa
boleh dibaca Al Anasi. Namun, saya tidak melihat orang yang

berpendapat demikian sebelumnya. Imam BuL*rari meriwayatkan
hadits ini dari Sa'id bin Muhammad Al Jarmi, dari Ya'qub bin
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Ibrahimn, dari bapaknya, dari Shalih, dari Ibnu ubaidah bin Nasyith.

Sa'id bin Muhammad Al Jarmi berasal dari Kufah dan tergolong

tsiqah serta banyak meriwayatkan hadits. Ya'qub bin Ibrahim adalah

Ibnu Sa'ad Az-Zuhi. Sedangkan Shalih adalah Ibnu Kaisan'

i; * (Dari lbnu

Ubaidah bin Nasyith -dan' di tempat lain namanya adalah

Abdutlah-). Maksudnya, untuk mengingatkan bahwa yang

dimaksudkan di sini adalatr Abdullah bin Ubaidah, bukan saudaranya

yang bernama Musa. Sebab Musa adalah seorang periwayat yang

lemah, sedangkan saudaranya (Abdullah) adalah periwayat yang

tsiqah (terpercaya). Abdullah lebih tua 6 tahun daripada Musa. Dalam

sanad ini terdapat tiga orang Tabi'in dalam satu deretan, yaitu Shalih

bin Kaisan, Abdullatr bin ubaidatr, dan ubaidillah bin Abdullah, yaitu

ibnu Uthbatr bin Mas'ud. Imam Bukhari meriwayatakan hadits ini

secara mursal. Dia menyebutkanya pada bab sebelumnya dengan

sanad yang maushu| tetapi dari riwayat Nafi' bin Jubair, dari Ibnu

Abbas.

t'-; f.?:a,g,J")'athi t:Gi ,o1At d. )ti € foi pemukiman

putri Al Harits dan dia berisitrikan putri Al Harits bin Kuraiz). Dia

adalah ibu Abdullatr bin Amir bin Kuraiz bin Rabi'ah bin Habib bin

Abdu Asy-Syams. Adapun yang tercantum di sini bahwa dia adalah

ibu Abdullah bin Amir. Dikatakan, yang benar adalatr ibu daripada

anak-anak Abdullatr bin Amir, karena dia adalatr istrinya bukan

ibunya. Sebab ibu Ibnu Amir adalah Laila binti Abu Hatsmah Al

Adawiyah. sungguh ini adalatr sanggatran yang cukup beralasan.

Barangkali yang tertulis adalah "Ibu Abdullah bin Abdullah bin

Amir.., karena Abdullah bin Amir memiliki seorang anak yang

namanya sama seperti nama bapaknya. Dia adalah anaknya Abdullah

dari anak perempuan Al Harits yang bemama Kayyisah, dan dia

adalah anak perempuan Abdullatr bin Amir bin Kuraiz. Dia juga

memiliki anak dari perempuan itu yang diberi nama Abdunahman dan

Abdul Malik. Adapun Kayyisah sebelum menjadi istri Abdullah bin

Amir bin Kuraiz diperistrikan oleh Musailimah Al Kadzdzab (sang
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pendusta). Maka jelaslah alasan mengapa Musailimah dan kaumnya
singgah di tempatnya. Sebab dia adalah istrinya Musailamah.

Adapun keterangan dalam riwayat Ibnu Ishaq bahwa mereka
singgah di pemukiman putri Al Harits. Menurut keterangan ulama lain
bahwa namanya adalah Ramlah binti Al Harits bin Tsa'labah bin Al
Harits bin Zaid., yang berasal dari kaum Anshar, kemudian dari bani
An-Najjar. Dia tergolong sahabat dan biasa dipanggil Ummu Tsabit,
istri Mu'adz bin Afra', salah seorang sahabat yang masyhur, maka
perkataan Ibnu Sa'ad menunjukkan bahwa pemukimannya disiapkan
untuk ditempati para utusan yang datang. Karena ketika Ibnu Sa'ad
menyebutkan utusan bani Muharib, bani Kilab, bani Taghlib dan
selain mereka, maka dikatakan bahwa mereka singgah di tempat
pemukiman putri Al Harits. Ibnu Ishaq menyebutkan juga bahwa bani

Quraizhah ketika ditahan, mereka ditempatkan di pemukiman putri Al
Harits ini. As-Suhaili menyanggah keterangan yang dikutip Ibnu Ishaq
bahwa Musailamah singgah di pemukiman putri Al Harits yang
bernama Ramlah. Menurutnya, ymg benar Musailimah singgah di
pemukiman putri Al Harits yang bernama Kayyisah. Ini adalah
sanggahan yang benar, tetapi ada kemungkinan untuk digabungkan
bahwa utusan bani Hanifah singgah di pemukiman putri Al Harits
(yakni Ramlatr) sebagaimana utusan-utusan lain. Adapun Musailimah
singgah di tempat istrinya (putri Al Harits yang bernama Kayyisah).

Menurut saya, yang benar adalah keterangan dalam riwayat Ibnu
Ishaq. Musailamah dan utusan yang bersamanya singgah di
pemukiman putri Al Harits yang bemama Ramlah, karena
pemukimannya disiapkan untuk para utusan, dan dia juga disebut putri
Al Harits. Demikian ditegaskan oleh Muhammad bin Sa'ad di kitab
Thabaqat An-Nisa'. Dia berkata, "Ramlah binti Al Harits dan disebut
putri Al Harits bin Tsa'labah Al Anshariyah." Kemudian dia
menyebutkan nasabnya.

Adapun ishi Musailimatr adalah Kalyisah binti Al Harits. Saat
itu dia tidak berada di Madinatr, bahkan berada bersama Musailamah
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di Yamamah. Ketika Musailamah terbunuh, dia dinikahi putra

pamannya, yaitu Abdullah bin Amir.

'!:r-jJ. tj'^i^1, j $emuaian engkau ntenjadikannya untuk kami

sesudahmu). Hal ini menyelisihi apa yang disebutkan Ibnu Ishaq

bahwa dia mengaku sebagai nabi, kecuali bila dipahami bahwa dia

mengaku seperti itu setelah pulang ke Yamamah.

d.'f\:aV g.t Sut ltOnu abbas berkata diceritakan kepadalal'

Demikian disebutkan dengan kata dzukira (diceritakan), yakni dalam

bentuk pasif. Sementara pada hadits sebelumnya dijelaskan bahwa

yang menyebutkan hal itu adalatr Abu Hurairah.

lti';4. (Dua gelang). Ini adalah salah satu dialek dalam

mengucapkan kata siwaar (gelang). As-Siwaar dan as-suwar serta al

aswar adalah sifat untuk kuda yang besar. Ia dapat diberi baris

dhammah dan kasrah sekaligus, berbeda dengan iswar yang bermakna

'hiasan', yang hanya dibaca knsrah saja.

r -,ilt; t t4r,!it (Aku panik dan tidak sukn keduanya).

Dikatakan, "Suatu urusan dikatakan 'fazhi'a' apabila melebihi kadar

yang seharusnya." Ibnu Al Atsir berkata, "Kata al fazhi' artinya urusan

yang besar. Namun, di tempat ini disebutkan dalam bentuk kata kerja

muta'addi (membutuhkan objek). Sementara yang dikenal dalam

percakapan ditarnbatrkan kata bi atau min, seperti,*fazhi'tu bihi" (aku

panik karenanya) atat'fazhi'tu minhu" (aku panik darinya)' Maka

kemungkinan keberadiwmya sebagai kata muta'addi pada hadits di

atas adalah berdasarkan makna khiftuhuma (Aku takut keduanya).

Mungkin jtga, fazhi'tuhuma, artinya keduanya terasa menyulitkanku.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, pendapat kedua ini didukung kalimat yang

disebutkan dalam riwayat, * tF: (Keduanya terasa besar bagita\.

Lr'.idr'ry ?\t :,.,iju;':t* M.riir L.iijr C^:rri :h lli'Jut
(Waidullah berkata, "Salah satunya adalah Al Ansi yang dibunuh

oleh Fairuz di Yaman, dan satunya lagi adalah Musailimah Al
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Kadzdzab). Berita tentang Musailimah sudah saya sebutkan. Adapun
kisah Al Ansi dan Fairuz adalah; Al Ansi -yakni Al Aswad- bernama
Abhalah bin Ka'ab. dia biasa disebut dzu khimar (pemilik kain
penutup) karena biasa menutupi wajahnya. Ada yang mengatakan
bahwa itu adalah nama syetannya. Al Aswad muncul di Shan'a' dan
mengaku sebagai nabi. Dia pun berhasil mengalahkan pemimpin di
Shan'a', yaitu Al Muhajir bin Abi Umayyah. Dikatakan, Al Ansi
melewati pemimpin tersebut dan ketika berpapasan tiba{iba himar
(keledai) yang dinaiki pemimpin itu tersandung, maka Al Ansi
mengklaim himar itu sujud kepadanya, dan konon himar itu tidak
berdiri hingga dia mengatakan sesuatu kepadanya, lalu himar itu pun
berdiri.

Ya'qub bin Sufuan dan Al Baihaqi dalam kitab Ad-Dala'il
meriwayatkan dari hadits An-Nu'man bin Buzruj, dia berkata, ,,Al

Aswad AlKadzdzab keluar dan dia berasal dari bani Ansi. Konon dia
bersama dua syetan yang menyertainya. Salah satunya bemama
Suhaiq dan satunya lagi bernama Syuqaiq. Keduanya mengabarkan
kepadanya semua perihal yang te{adi. Adapun Badzan 

-petugasyang diangkat Nabi SAW di Shan'a'- meninggal dunia, maka syetan
Al Aswad datang dan mengabarkan kepadanya. Dia keluar bersama
kaumnya hingga menguasai Shan'a' dan menikahi Al Mirzabanah
(istri Badzan). Lalu disebutkan kisah tentang muslihat Al Mirzabanah
bersama Dadawaih dan Fairuz serta selain keduanya hingga mereka
masuk ke dalam kamar Al Aswad di malam hari. Sebelumnya Al
Mirzabanah telah mencekokinya dengan minuman keras hingga
mabuk berat. Didepan pintunya drjaga 1000 prajurit. Namun, Fairuz
dan orang-orang yang bersamanya melubangi dinding hingga mereka
masuk, lalu membunuhnya dan Fairuz memenggal kepalanya. Setelah
itu mereka mengeluarkan wanita tersebut dan apa saja yang mereka
sukai dari dalam rumah. Kemudian mereka mengirim berita ke
Madinah dan bertepatan dengan wafatnya Nabi SAW."

Abu Al Aswad berkata, Diriwayatkan dari Urwah, "Al Aswad
terbunuh satu hari satu malam sebelum Nabi SAW wafat, wahyu
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datang kepadanya dan beliau pun mengabarkan kepada sahabat-

sahabatnya. Kemudian datang berita kepada Abu Bakar RA."
Dikatakan, berita itu datang pada pagi hari setelah Nabi SAW
dimakamkan.

73. Kisah Pinduduk Najran

Jt ot; t"-t,'i;t: td' ie ,Ju ^;L'* j'j i +'*
t;;*-;i'J;- ,jG ic);';i ,taj- *, y\, ,p it');,
,ry\r'ea'Ii btr*'tkU ity i.Wi,^ru.
6 .* \i ,qi la, o* e-..t: ,6:c c',r+X ril :yu .ud;

'.1 u'-Ziu .i; ,i ? ei >\t:, &'",;;<t :iw .Qi',tt
, o.-. .., ^ .r' ^; . .. ; .7, 1. :, ). , ,
;r-; a3-? Lji U 7 :,:ita *r y\, ,k ir J;rit .bi

:y ;*l t* ,*i y\t ,)* lt J;rJv ,iG t5 .11;t

i\'
4380. Dari Shilah bin Zufar, dari Hudzaifah, dia berkata, "Al

Aqib dan As-Sa1yid, dua pemimpin Najran, datang kepada Rasulullah
SAW berkeinginan melaknaVmengutuk beliau." Dia berkata, "salatr
seorang dari mereka berkata kepada sahabatnya, 'Jangan lakukan,

Demi Allah, jika dia seorang Nabi dan kita melaknatnya, sungguh kita
tidak akan beruntung, dan juga keturunan sesudatr kita'. Keduanya

berkata, 'Kami akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta
kepada kami, dan utuslah bersama kami seorang laki-laki yang dapat

dipercaya, dan jangan utus bersama kami kecuali yang dapat

dipercaya'. Beliau SAW bersabda, 'Sungguh aku akan mengutus

bersama kamu seorang laki-laki yang dapat dipercaya dan benar-
benar orang yang dapat dipercaya'. Maka para sahabat Rasulullah
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SAW memajukan diri untuk itu. Beliau bersabda, 'Berdirilah wahai
Abu Ubaidah bin Al Jarrah'. Ketika dia berdiri Rasulullah SAW
bersabda, 'Ini adalah orang yang dapat dipercaya umat ini'."

4t ;yot_d ;;i ie ,iu & ilr
'#|cF:\ :Jw :ri >'-' a

..t!Ar:;.;:'* r;.i ,.* urh t;l J:p,u .*i'"J; t i >\r',
,' t)' t') 

, .

4381. Dari Shilah bin Zufar, dari Hudzaifah RA, dia berkata,
"Penduduk Najran datang kepada Nabi SAW dan berkata, 'Utuslah
kepada kami seorang laki-laki yang dapat dipercaya'. Beliau SAW
bersabda, 'Sungguh aku akan mengutus kepada kalian seorang laki-
laki yang benar-benar dapat dipercaya'. Kemudian orang-orang
mengamatinya, maka beliau mengutus Abu Ubaidah bin Al Jarrah."

:Yiri3"ti ,Js'J;j gr\'* d'*i'*
CtlFt Ui:# ,,i i\tt

ti'Jtl

4382. Dari Anas, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Bagi setiap
umat ada orang yang dapat dipercaya, dan orang yang dapat
dipercaya umat ini adalah Abu Ubaidah bin Al Jarralt."

Keteransan Hadits:

(Kisah penduduk Najran). Najran adalah salah satu negeri besar
yang terletak sekitar 7 marhalah dari Makkah ke arah Yaman. Negeri
tersebut terdiri dari 73 desa, dan bisa ditempuh selama satu hari
perjalanan bagi penunggang yang cekatan. Demikian disebutkan
Yunus bin Bukair melalui sanad-nya dalam tambatrannya terhadap
kitab Al Maghazi.
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Menurut Ibnu Ishaq, mereka datang kepada Rasulullah SAW di

Makkah, dan jumlah mereka saat itu 20 orang. Namun, penyebutan

mereka diulang kembali ketika berbicara tentang para utusan yang

datang di Madinah. Oleh karena itu, seakan-akan mereka datang dua

kali. Ibnu Sa'ad berkata, 'Nabi SAW mengirim surat kepada mereka,

maka utusan mereka datang menemui beliau sebanyak 14 orang

pemuka mereka." Dalam riwayat Ibnu Ishaq dari Kurz bin Alqamah

dikatakan bahwa mereka berjumlah 24 orang. Lalu dia menyebutkan

nama-nama mereka satu persatu.

Hadits pertama dalam bab ini diriwayatkan Imam Bukhari dari

Abbas bin Al Husain, dari Yahya bin Adam, dari Israil, dari Abu

Ishaq, dari Shilah bin Zufar, dari Hudzaifah. Abbas bin Al Husain

adalah A1 Baghdadi dan termasuk periwayat yang tsiqah (terpercaya).

Dia tidak memiliki riwayat dalam Shahih Bukhari selain hadits ini dan

satu hadits lain telah disebutkan pada pembahasan tentang tahajjud.

Dalam riwayat Al Hakim di kitab Al Mustadrafr dari Al Ashamm

dari Al Hasan bin Ali bin Affan dari Yahya bin Adam, seperti sanad

cli atas, tetapi disebutkan Ibnu Mas'ud sebagai ganti Hudzaifah.

Demikian juga dinukil Imam Ahmad, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah,

melalui jalur-jalur lain dari Isra'il. Ad-Daruquthni mengukuhkan

sanad ini dalam kitabnya Al llal. Namun, pandangannya ini perlu

ditinjau lebih lanjut, sebab Syu'bah telah menukil asal hadits dari Abu
Ishaq seraya menyebutkan "Dari Hudzaifah" seperti bab di atas.

Sepertinya Imam Bukhari memahami persoalan itu sehingga

menguatkannya dengan riwayat Syu'bah. Adapun yang tampak bagiku

bahwa kedua jalur tersebut shahih. Ibnu Abi Syaibah dan Al Ismaili
mengutipnya juga dari Zakaiya bin Abi Za'idah, dari Abu Ishaq, dari

Shilah, dari Hudzaifah.

ot;i Vti ,.-s.r;J,rj {-l.Jr ,4 61t-5o*id dan Al Aqib, dua

pemimpin Najran datang...). Adapun nama As-Sayyid adalah Al
Aiham, terkadang juga dinamakan Syurahbil. Dia adalah pemimpin

mereka dalam perjalanan dan perkumpulan. Sedangkan Al Aqib

bernama Abdul Masih. Dia biasa dijadikan tempat kembali dalam
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memecahkan persoalan mereka. Turut menyertai mereka saat itu
adalah Abu Al Harits bin Alqamah yang merupakan uskup serta
pendeta dan sekaligus guru mereka. Ibnu Sa'ad berkata, 'Nabi SAW
mengajak mereka kepada Islam dan membacakan kepada mereka
ayat-ayat Al Qur'an, namun mereka menolak ajakan beliau. Maka
beliau bersabda, 'Jika kalian mengingkari apa yang aku katakan
kepada kalian, maka marilah aku melakukan mubahalah (mengajak

berdoa kepada Allah agar menurunkan lalmat bagi yang berdusta-ed)
dengan kalian '. Maka mereka pun kembali karena itu."

i+)i- oi oti $- (Keduanya ingin melaknatnya). yakni mereka

ingin melakukan mubahalah dengan Nabi SAW. Ibnu Ishaq
menyebutkan melalui sanad mursal bahwa 80 ayat dari awal surah
Aali Imraan turun berkenaan dengan hal tersebut. Dia hendak
mengisyaratkan kepada firman Allah dalam surah Aali Imraa [3] ayat

a, lt '.;i v,r-i: ns"u;|, w:irs.i iU $us'Sd quofo katakantah

(kepadanya): "Marilah kita memanggil anak-anak kami dan anak-
anak kamu, isteri-isteri kami dan isteri-isteri kamu).

y6,tJ^Jrt Sui lSatah seorang dari keduanya berkata kepada

temannya). Abu Nu'aim menyebutkan dalam kitab Ash-Shahabah
melalui sanad-nya, bahwa yang mengucapkan perkataan itu adalah
As-Sayyid. Namun, selainnya mengatakan dia adalatr Al Aqib, karena
dia orang yang bijak diantara mereka. Sementara dalam tambahan
Yunus bin Bukair dalam kitab Al Maghazi melalui sanad-nya
disebutkan, "orang yang mengucapkan perkataan tersebut adalah
Syurahbil Abu Maryam."

Ulj q ry ]Jj',* tti, I (Kita tidak akan beruntung dan juga

keturunan sesudah kita). Dalam riwayat Ibnu Mas,ud terdapat
tambalran, $-ii (selamanya). Ibnu Abi Syaibah mengutip riwayat

mursal dari Asy-Sya'bi, bahwa Nabi SAW bersabda, '}jt ul.uSilA

*'it,i;i * yr'ni'*66ti .:*flt *,:,i ttt6,yi-&,i.
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4y'")).'rli> 

"*S 
(Telah datang pada kami pembawa berita gembira

tentong kebinasaan penduduk Najran sekiranya mereka melalcsanalmn

mula'anah (saling melalout). Ketika Nabi SAW berangkat

mendatangi mereka, beliau memegang tangan Hasan dan Husain.

Sementara Fathimah berjalan di belakangnya untuk mula'anah).

Eii U 3L-hii rly lsesungguhnya kami memberimu apa yang

englmu minta kepada kami). Dalam riwayat Yunus bin Bukair

dikatakan batrwa Nabi SAW menerima tawaran damai mereka dengan

syarat membayar 2000 pakaian; 1000 pada bulan Rajab dan 1000 lagi

pada bulan Shafar. Setiap satu pakaian itu ditambatr satu uqiyah.

Kemudian Yunus mengutip isi perjanjian damai yang dibuat Nabi

SAW untuk mereka secara panjang lebar. Ibnu Ishaq menyebutkan

bahwa As-Sayyid dan Al Aqib kembali sesudatr itu lalu masuk Islam.

Dalam riwayat Ibnu Mas'ud dikatakan, 'ry'drJi ,3Jbrf f 'frii lg6

UJ 6 (Keduanya mendatangi beliau SAWdan berkata, 'Kami tidak

melaloutmu, tetapi knmi alun memberimu opo yang engkau minta.).

Pelaiaran vans danat diambil:

1. Pengakuan orang kafir tentang kenabian beliau SAW tidak serta-

merta menjadikannya -Tuk dalam golongan Islam hingga dia

menj alankan hukum-hukum Islam.

2. Boleh berdebat dengan Ahli Kitab, bahkan mungkin bisa wajib
j ika j elas kemaslatratannya.

3. Disyariatkan melakukan mubahalah dengan orang yang

menyelisihi dan bersikukuh dengan penyelisiharrrya setelah

tampak jelas dalil-dalil baginya. Ibnu Abbas pernah mengajak

kepada hal itu, dan juga Al Auza'i. Hal serupa dilakukan juga

oleh sejumlatr ulama. Berdasarkan pengalaman, barangsiapa

melakukan mubahalah dan dia berada dalam kebatilan, maka

tidak akan hidup lebih dari satu tahun sejak dilakukannya

mubahalah. Saya pernah melakukan mubahalah dengan seorang
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4.

yang sangat fanatik dengan madzhab atheis, maka dia hanya
hidup dua bulan sesudah peristiwa itu.

Menerima tawaran damai dari ahli dzimmah dengan mengambil
bayaran dari jenis harta apa saja yang dianggap baik oleh lmam
(pemimpin). Hal ini sama hukumnya dengan membayar jizyah
(upeti) atas mereka. Sebab keduanya sama-sama berupa harta
yang diambil dari orang-orang kafir pada setiap tahun dengan
tujuan merendahkan mereka.

Imam boleh mengutus seseorang yang berilmu dan dapat
dipercaya kepada mereka yang terikat perjanjian damai, demi
kemaslahatan Islam.

Keutamaan Abu tlbaidah bin Al Jarrah RA.

Ibnu Ishaq menyebutkan bahwa Nabi SAW mengutus Ali
kepada penduduk Najran untuk mengambil sedekah (zakat) danjizyah
(upeti) mereka. Kisah ini adalah kejadian yang lain dan tidak ada
hubungan dengan kisah pengutusan Abu ubaidah. Sebab Nabi sAW
mengutus Abu Ubaidah untuk mengambil harta yang disyaratkan
dalam perjanjian, lalu dia pun kembali. Sementara Ali diutus Nabi
sAw sesudah itu untuk mengambil jizyah (upeti) dari mereka yang
belum masuk Islam, dan sekaligus memungut zakat dari mereka yang
telah masuk Islam.

Kemudian Imam Bukhari menyebutkan hadits Anas bahwa
orang yang dapat dipercaya umat ini adalah Abu Ubaidatr. Hal ini
sebagai isyarat batrwa penyebabnya adalah hadits sebelumnya. Hadits
yang dimaksud telah disebutkan ketika membahas keutamaan Abu
Ubaidah.

5.

6.
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74. Kisah Negeri Oman dan Bahrain

t'J;\4?\t*rl' f a't.G )#,;t*tQ:- r
''J i*]t J\;;6-'i'-) ,&') ^)L\t .* kt Jy, C.Jt3

J;r'*t e i; t'JC'?";"'P <fU t*3tk:t*>i
";:e;!u$,cli f oj e?f ilt *'ryl,lt,k yt

,4Giu ,i.Pi*'riUt *'t y\t *Utlb'i otr

Jt-ria'i ,iu'rt;; 1;r; 
h' p dtLi';;G k (t'.;;

l-;at :\e Sv .,t,W6,i6 (ff) (:*'t iE;'d{bLi u4t
.-illt l{t'"i, vbi'n"^$'i, #;u A:C u; u. k. tj
,€ ,# *'&t'"i ,# *'#t s:'i e,r#"*
'JrI'*f ,i* . *'H ll ry,# Li W,#'f''$5
l;ri (t",tyr:; a'ax r .# qo -Ht i'r;i ,t;',s:rt tq-

a/

:ayzf'ol

'^A,i ;l' 1* G tc"'+ V i k, * :-b *i
tiL'tl :Jr- .^;tt',r; tii*;6':13 ,61i,k tl d.J*

,;r;
4383.Dari Sufyan, bahwa Ibnu Al Munkadir mendengar l"Ui,

bin Abdullah RA berkata, "Rasulullah SAW bersabda kepadaku,

'Kalau harta Bahrain telah datang, ol* aknn memberimu begini dan

begini' (tiga kali). Harta tersebut belum datang hingga Rasulullah

SAW wafat. Ketika harta telah datang kepada Abu Bakar, dia
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memerintahkan seseorang berseru,'Barangsiapa yang memiliki
piutang pada Nabi SAW atau pernah dijanjikan, maka hendaklah dia
datang kepada kami'. Jabir berkata, 'Aku datang kepada Abu Bakar
dan mengabarkan bahwa Nabi SAW berkata, "Jika harta Bahrain
datang maka akan aku berikan kepadamu demikian-demikian (tiga
kali)." Dia berkata, "Maka dia memberiku." Jabir berkata, '.Kemudian
setelah itu aku bertemu dengan Abu Bakar, lalu aku meminta
kepadanya dan dia tidak memberiku. Kemudian aku datang kepadanya
dan dia tetap tidak memberiku. Setelah itu aku kembali datang
kepadanya dan dia belum memberiku. Entah engkau memberiku atau
engkau bakhil terhadapku. Dia (Abu Bakar) berkata, 'Kamu
mengatakan; engkau bakhil/kikir terhadapku? penyakit manakah yang
lebih berbahaya daripada bakhil/kikir? Dia mengucapkannya tiga kali.
Tidaklah aku mencegahmu satu kali pun melainkan aku ingin
memberimu'."

Dari Amr, dari Muhammad bin Ali, aku mendengar Jabir bin
Abdullah berkata, "Aku datang kepadanya dan Abu Bakar berkata
kepadaku, 'Hitunglah ia'. Aku menghitungnya dan ternyata jumlahnya
500. Dia berkata kepadaku, 'Ambillah sepertinya dua kali,."

Keteransan Hadits:

(Kisah negeri Oman dan Bahrain). Balaain adalah negeri Abdul
Qais. Penjelasannya telah dikemukakan pada pembahsan tentang
shalat Jum'at. Adapun Oman menurut Iyadh adalah bagian negeri
Yaman. Ar-Rusyathi berkata, "Oman berada di Yaman. Ia diambil
dari nama seorang laki-laki, yaitu Oman bin Saba'. Kepadanya
dinisbatkan Al Julandi (pemimpin negeri Oman).

Menurut Watsimah, Amr bin Al Ash datang kepada Al Julandi
sebagai utusan Nabi SAW, dan dia membenarkannya. Namun, ulama
selainnya mengatakan bahwa yang masuk Islam melalui perantaraan

Amr bin Al Ash adalah dua putra Al Julandi, yakni Ayyadz dan Jaifar.
Peristiwanya berlangsung sesudatr perang Khaibar.
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Ath-Thabarani meriwayatkan dari hadits Al Miswar bin Al

Makhramah, dia berkata, "Rasulullah SAW mengirim utusannya

kepada raja-raja..." dia menyebutkan hadits di atas. Lalu di dalamnya

dikatakan, "Beliau sAw mengutus Amr bin Al Ash kepada Jaifar dan

Ayyadz. Keduanya adalah putra Al Julandi (raja Oman)." Dalam

riwayat ini disebutkan juga, "Para utusan itu kembali sebelum Nabi

SAW wafat, kecuali Amr bin Al Ash. Nabi SAW wafat sementara

Amr masih berada di Bahrain." Riwayat ini mengindikasikan akan

dekatnya wilayah Oman dari Bahrain. Begitu juga pengiriman utusan

kepada para raja berlangsung di masa-masa akhir hidup beliau SAW.

Oleh karena itu, mungkin redaksi yang benar adalah 'sesudah perang

Hunain', namun kemudian terjadi perubahan dalam penyalinan naskah

sehingga menjadi 'sesudah perang Khaibar'. Mungkin Imam Bukhari

mengisyaratkan dengan judul bab ini kepada hadits tersebut

berdasarkan redaksi hadits, "Harta Bahrain belum datang hingga

Rasulullah SAW wafat."

Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Labid, dia berkata, g,'f
'*i6 ,ot;b JLi'q ;Jtt tul';i ,'Jvi'n3 ii7 ,*i U L';.'i itri-| h1

tu"jdia iirr .,e l' 
'l?3 u:u{r ,alli ,Fl'e r5 :iui ft g *

i:F:: ti d:yi est I ,j,lr r$ur{ai- r:tl q'JA-b\i'lb\ e,lt
f ti f)(Seorang taki-lalci dari kami yang bernama Bairah bin

Asad bepergtan. Lalu dia dilihat oleh Umar. Umar berkata, 'Dari

manakah anda?' Dia meniawab, 'Berasal dari penduduk Oman'.

(Jmar membawanya masuk menemui Abu Bakar dan berkata, 'Orang

ini berasal dari negeri yang aku dengar Rasulullah SAW bersabda

tentangnya; Sungguh aht mengetahui negeri yang disebut Oman.

Terletak di wilayah pesisir. Sekiranya utusanlu datang kepada

mereka niscaya mereka tidak akan melemparnya dengan anak panah

maupun batu). Dalam riwayat Imam Muslim dari hadits Abu Barzah,

diaierkata, ;,^i ,i[.*i,* p Jtvo-t Pi y il'.}2 !, l:rttU
'!;.-,-, tj'!tJ 6'*l ot"L'JLl I i,llui Pt * &' *r; :s i?: it
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(Rasulullah SAW mengirim seorang laki-laki kepada suatu kaum,

malra mereka mencaci dan memulrulinya. Dia datang kepada

Rasululloh SAW dan beliau bersabda, 'Sekiranya penduduk oman

yang engkau datangi niscaya mereka tidak akan mencaci dan

memuhtlimu'-"

Catatan:

Di daerah pinggiran Syarn (Siria) terdapat satu negeri yang

penulisarmya sama seperti Oman, namun dibaca Amman.

Hmla saja terjadi perbedaan di antara para periwayat tentang

negeri Oman yang disebutkan dalam hadits Haudh Nabi SAW, seperti

akan dikutip pada tempatnya, dimana pada sebagian jalumya terdapat

penyebutan Ornan.

Kernudian Imam Bukhari menyebutkan hadits Jabir yang

diriwayatkan dari Qutaibah bin Sa'id, dari Suffan, dari Ibnu Al
Mrmkadir. Sufyan yang dimaksud adalah lbnu Uyainah.

(Dan dan Amr). Bagran ini dinukil dengan sanad yarrg maushul

melalui jalur di awal hadits. Amr yang dimaksud adalah lbnu Dinar.

Muhamrnad bin Ali adalah yang dikenal dengan sebutan Al Baqir.

Bryakn5na adalah Zainul Abidin bin Al Husain bin Ali. Sungeuh keliru

mereka ]rang mengatakan batrwa Muharrmad bin Ali adalatr Ibnu Al
Hanafyah. Se,mentara dalam riwayat Al Humaidi dikatakan, "Suffan

memceritakan kepada karf, Amr bin Dinar menceritakan kepada kami,

Muhammad bin Ali me,ngabarkan kepadaku." Lalu disebutkan hadits

s€eerti di atas.
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75. Kedatangan Kaum Asy'ari dan Penduduk Yaman

. r. ,:1, , .,.9. vrs q e
Abu Musa berkata dari Nabi SAW, "Mereka bagian dariku dan

aku bagian dari mereka."

,ri:r(tUi:Jtti;-hr qr;; er( *ti"i:;\t *
',ry ,#, ,Yi 

',ltl1?, 
'r/.41. u.r ,sj t1 t-? &a dt e

tiot!,ottr-,c'/
.a gsls €f':ts

4384. Dari Al Aswad bin Yazid, dari Abu Musa RA, dia
berkata, "Aku datang bersama saudaraku dari Yaman. Kami tinggal
beberapa waktu dan tidak menganggap melainkan Ibnu Mas'ud dan
ibunya adalah termasuk ahli bait, karena seringnya mereka masuk dan
menyertai beliau SAW."

Keteransan Hadits:

(Bab kedatangan kaum Asy'ari dan penduduk Yaman). Dalam
kalimat ini disebutkan kata yang umum sesudah yang khusus, karena
kaum Asy'ari termasuk penduduk Yaman. Disamping itu, pada

kalimat 'penduduk Yaman' terdapat kekhususan yang lain,
sebagaimana yang akan saya sebutkan pada kisah Nafi' bin Zaid Al
Himyari yang datang sebagai utusan bersama sekelompok kaum
Himyar.

'esrr$f p :&r *h',* d, * Ai i Svi 1,ttu Musa

berlrata, dari Nabi SAW, "Mereka bagian darilat dan aku bagian dari
mereka"). Iri adalatr penggalan hadits yang baglan awalnya, irf

,&ryh'*Ut*;; it,sG,,
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'eLiii 1l+ .ii- rrlir j,W t.F, erts:tt 
q'#;l\i

(Sesungguhnya kaum Asy'ari jika kehabisan perbekalan dalam

peperangan, maka mereka mengumpull<an [perbekalan merekal lalu
saling membagi diantara mereka. Merela bagian darilu dan alqt

bagian dari mereka). hnarn Bukhari menukil hadits ini dengan sanad
y^ng maushul pada pembahasan tentang syarikah (perserikatan).

Maksud lafazh'mereka bagran dariku' adalatr penekanan hubungan

cara keduanya dan kesesuaian keduanya dalam ketaatan.

Kemudian Imam Bulfiari menyebutkan 7 hadits, yaitu:

Pertama, hadits Abu Musa Al Asy'ari tentang kedatangannya

di Madinah dan anggapannya bahwa Ibnu Mas'ud termasuk ahli bait
Nabi SAW. Imam Bukhari meriwayatkan hadits ini dari Abdulah bin
Muhammad dan Ishaq bin Nashr, dari Yatrya bin Adam, dari Ibnu

Abi Za'idah, dari bapaknya, dari Abu Ishaq, dari Al Aswad. Ibnu Abi
Za'idah adalah Yahya bin Zakariya bin Abi 7,a'idah. Sanad hadits ini
semuanya berasal dari Kufatr selain dua syaikh (guru) Imam Bukhari.

Pada sanad diatas disebutkan, "Dari Al Aswad", sementara

dalam pembahasan tentang keutamaan disebutkan dari jalurYusufbin
Abi Ishaq, "Al Aswad menceritakan kepadaku, aku mendengar Abu
Musa..."

$lt 1 f?t 6 Ui (Alat datang bersama saudaraht dari

Yaman). Nama saudaranya telah dijelaskan pada pembatrasan tentang

perang Khaibar.
tol. t. , - .'ailj :jr:; i.r ,sj 6 (Kami tidak menganggap lbnu Mas'ud dan

ibunya). **u ibunya Ibnu Mas'ud adalah Ummu Abdi binti Abdi
Wudd bin Sawa', yang tergolong sahabat.

,:#' ,,ii 'u 1l (Termasuk ahli bait). Yalariahli bait Nabi SAW.

Pada pembahasan tentang keutarnaan telah disebutkan, ./t F ,Yl|
'S '$up iirr T g"r-asuk ahli bait Nabi SAW. Hadits ini telatr

disebutkan pula pada pembahasan tentang keutamaan Ibnu Mas'ud.
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Catatan:

Pertama, kedua guru Imaur Bukhari pada sanad ini tidak
tercantum dalam riwayat Abu Zaid Al Marwazi. Maka awal sanad
pada riwayatnya adalah; Yatrya bin Adam menceritakan kepadaku.
Akan tetapi kedua guru Imam Bukhari tersebut tercantum pada
riwayat selainnya dan inilatr yang benar. Imam Bukhari tidak bertemu
Yahya bin Adam, kare,na dia meninggal pada bulan Rabi'ul Awal
tatrun 203 H di Kufatr. Sementara Imam Bukhari saat itu belum
meninggalkan Bukhara dan usianya sekitar 7 tahun. Imam Bukhari
meninggalkan Buktrara jauh sesudah itu, seperti saya kemukakan
dalam biografinya di Muqaddimah Fathul Baari.

Kedua, kedatangan Abu Musa Al Asy'ari kepada Nabi SAW
adalatr ketika penaklukan Khaibar bersamaan dengan tibanya Ja'far
bin Abu Thalib. Sebagian sumber me,ngatakan Abu Musa Al Asy'ari
pematr datang kepada Nabi SAW di Makkah sebelum hijrah.
Kemudian dia turut serta dalam hijrah pertama ke Habasyah. Lalu dia
datang kedua kalinya bersarna la'far. Namun yang benar, dia
berangkat dari Yaman menuju Madinah de,lrgan naik peratru, tetapi
perahu yang mereka naiki dihempaskan angin hingga terdarnpar di
negeri Habasyah. Di sana mereka berkumpul bersama Ja'far dan
ke,mudian datang bersamanya. Atas dasar ini, Imam But*rari sengaja
menyebutkannya di te,mpat ini demi meme,nuhi alur peirulisannya
yang menyatukan pe,mbahasan te,ntang pengiriman utusan, ekspedisi-
ekspedisi, dan kedatangan utusan kebilah-kabilah, meskipun jarak
waktu antara peristiwa-peristiwa itu cukup jauh. Oleh kare,na itu pul4
dalarn kitab ini Imam Bukha;i menyebutkan perang pesisir pantai
bersoma Abu Ubaidah bin Al JarratL padahal itu terjadi jatrh sebelum
penrbebasan kota Ma}&ah.

Awalnya saya meirgira bahwa penyebutan 'dan pe,nduduk

Yarnan' sesudah 'kaum Asy'ari' adalah penyebutan kata umum
sesudah kata khusus. Ke,mudian tampak bahwa kata umum ini juga
memiliki makna khusus, dan yang dimaksud adalatr sebagian
penduduk Yaman, yaitu utusan Himyar. Saya me,ne,rnukan dalam
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kitab Ash-Shahabah karya Ibnu Syatrin, dari jalur Iyas bin Umair Al
Himyari, t'lui'ry ,t f ePjit n' e lt )A ,rb rsriVilli

#iJ' e'^il$.':)Si (Sesungguhnya dia datang sebagai utusan kepada

Rasulullah bersama sekelompok kaum Hirryar. Mereka berkata,
"Kami datang kepadamu untuk memperdalam pengetahuan tentang

agama".).

Kesimpulannya, judul bab di atas mengandung dua persoalan

(yaitu kedatangan kaum Asy'ari dan sebagian penduduk Yaman,

yakni suku Himyar). Akan tetapi maksudnya bukan menyatakan

keduanya datang pada satu waktu. Sebab kedatangan kaum Asy'ari
bersama Abu Musa pada tatrun ke-7 H ketika pembebasan Khaibar.

Adapun kedatangan suku Himyar pada tahun ke-9 H, yaitu tatrun

kedatangan para utusan dari berbagai kabilah. Karena itu pula mereka

sempat berkumpul bersama bani Tamim.

Muhammad bin Sa'ad manyebutkan satu bab khusus tentang

para utusan dalam biografi Nabi SAW, dan dia me,ncantumkan suku

Mudhar, Rabi'ah, dan suku-suku Yaman. Harrpir-hampir dia
merangkum semuanya dalam panuturan singf,at d^n terrnasuk yang

paling lengkap dalam masalah yang dimaksud. Meski demikian,
ketika menyebut utusan Himyar, dia tidak menyinggung kisah Nafi'
binZud yang saya singgung diatas.

,-.at$1 ?fi ;; t r:$,Jv f) * <\oj *
,oJF|y; f tot ,ii .L*., ,s1"16-'tltiy'*;A Gl: .9i

;y"r",'i Jr- t i-e lSt-'^r?t ;\:Ju;,tltst JLIGI
.'-)n y t-i ;\,i*.'tfi:.*iyht*U,UL
U 7 Pt y \, .t,,4t r5 u\,,*7'!?i'"&,J*
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4385. Dari Zahdam, dia berkata: Ketika Abu Musa datang, dia
memuliakan komunitas dari Jarm ini. Kami duduk di sisinya

sementara dia sarapan pagi sambil menyantap ayarn. Diantara kaum
itu terdapat seorang laki-laki yang sedang duduk. Dia memanggilnya

untuk sarapan, tetapi dia berkata, "Sesungguhnya aku melihatnya
makan sesuatu dan aku merasa jljik". Dia berkata kepadanya,

"Kemarilah, sungguh aku melihat Nabi SAW memakannya." Dia
berkata, "Sungguh aku telatr bersumpah untuk tidak memakannya."

Dia berkata, "Kemarilah, aku kabarkan kepadamu tentang sumpatrmu.

Kami datang kepada Nabi SAW dalam satu rombongan dari kaum
Asy'ari. Kami minta agar membawa kami, tetapi beliau tidak mau

membawa kami. l,alu kami memohon sekali lagi agar membawa
kami, tetapi beliau bersumpah untuk tidak membawa kami. Kemudian
tidak berapa lama Nabi SAW berdiam hingga didatangkan rampasan

berupa unta. Beliau SAW pun memerintatrkan agar diberikan lima
ekor unta kepada kami. Ketika kami menerimanya maka kami
berkata, "Kita telatr membuat Nabi SAW lalai atas sumpahnya, kita
tidak akan beruntung sesudatr ini selamanya." Aku datang kepadanya

dan berkata, "Wahai Rasulullatr, sungguh engkau telatr bersumpah

untuk tidak membawa kami, namun ternyata engkau membawa

kami." Beliau bersabda, "Benar, akan tetapi aku tidak bersumpah

atas sesuatu, kemudian alru melihat selainnya lebih baik melainkan

ahr melahtlran yang lebih baik itu."
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Keteransan Hadits:

Kedua, hadits Abu Musa tentang permintaan mereka untuk
dibawa berperang oleh Rasulullah SAW- Imam Bukhari mengutip
hadits ini dari Abu Nu'aim, dari Abdussalarn, dari Ayyub, dari Abu

Qilabah, dai Zahdam. Abdussalam adalah Ibnu Harb. Zahdatn adalah

Ibnu Mudharrib.

;i A iy $ lXai*a Abu Musa datang). Yakni ke Kufah

untuk menjadi pemimpin pada masa l&ilafah Utsman. Adapun
mereka yang mengatakan bahwa yang dimaksud adalatr Yaman, maka

itu tidak benar, sebab Zahdam tidak termasukpenduduk Yaman.

f q;.jr ri,i |ii 1Oa memuliokan komunitas ini dari Jarm).

Jarm adalah kabilah yang masyhur, dinisbatkan kepada Jarm bin
Rabban bin Tsa'labah bin Hulwan bin Imran bin Ilhaf bin Qudha'atr.

'uitill (Alat merasa jijik kepadanya). Hal ini akan disebutkan

pada pembahasan tentang makanan. Adryrm kandungan yang lain
akan dibahas pada pembahasan tentang sumpatr dan nadzar.

Permintaan kaum Asy'ari kepada Nabi SAW agar diberi hewan
tunggangan adalah ketika hendak berangf,at me,nuju perang Tabuk.

4386. Dari Imran bin Hushain, dia berkata, 'Bani Tamim
datang kepada Rasulullah SA% maka beliau bersabda,

'Bergembiralah wahai bani Tamim'. Mereka Hat4 'Adapun jika

FATIIUL BAARI - 331



engkau menyampaikan kegembiraan kepada kami maka berikanlah

kepada kami'. Wajatr Rasulullah SAW berubah. L^alu orang-orang

dari penduduk Yaman datang. Nabi SAW bersabda" 'Terimalah

berita gembira yang tidak diterima bani Tamim'. Mereka berkata,

'Kami telatr menerimanya watrai Rasulullah'."

Keterangan:

Kaiga, hadits Imran bin Hushain tentang sikap bani Tamim

yang menolak berita gembira dari Nabi SAW. Imam Bukhari

mengutip hadits ini secara ringkas. Adapun redaksinya secara lengkap

telah dikemukakan pada pembahasan tentang awal mula penciptaan.

Adapun maksud penyebutannya di tempat ini terdapat pada kalimat,

"Lalu datang orang-orang dari penduduk Yaman. Maka beliau SAW

bersabda,'Terimalah berita gembira'."

Timbul kemusytilan karena kedatangan bani Tamim pada tahun

ke-9 H, dan kedatangan kaum Asy'ari sebelum itu, yalani sesudah

penaklukan Khaibar tatrun ke-7 H. Kemusykilan ini dijawab bahwa

ada kemungkinan sekelompok kaum Asy'ari datang sesudatr itu.

4387. Dari Ibnu Mas'ud, Nabi SAW bersabda" "Iman itu di
arah ini -beliau mengisyaratkan dengan tangannya keYarnarr- dan

larang adab serta kekerasan hati pada Al Faddadin (orang-orang

yang gaduh) dipangkal ekor-ekor sapi, dari arah muncalnya dua

tanduk syetan; Rabi'ah dan Mudhar."
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4388. Dari Abu Hurairah RA, dari Nabi SAW, "Akan datang

penduduk Yaman kepada kalian. Merelca sangat halus perasaan dan
lembut hati. Iman adalah Yaman dan hilonah adalah yaman.

Kesombongan dan keanglcuhan pada pemilik unta. Ketenangan dan
kedamaian pada pemilik lambing."

Ghundar berkat4 dari Syu'bah, dari Sulaiman, aku mendengar
Dzakwan dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW.

gt, otll-iCy' ,,sG rt;, *ht J* ,i,"oli;; ,r: r
.yrt *ttii'Uci Li .r.ii ti

4389. Dari Abu Hurairalq bahwa Nabi SAW bersabd4 ,,fman

adalah Yaman, fitnah dari arah ini, dari arah ini munctl tanduk
syetan."

i(t,,su';r: *ht* ,;t;,r,;;br qr;;:; ,rj *
.+u-'^S-lr,ot^t 

^"":t .idfb;1:rt$J*i #t #i
orno.Dari Abu r**; a; Nabi sAW, beliau bersabda,

"Alran datang penduduk Yaman lcepada kalian, mereka sangat lemah
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hati dan lembut jiwa. Fikih adalah Yaman dan hibnah adalah
Yaman."

Keterangan Hadits:

Keempat, hadits Ibnu Mas'ud RA, "Iman dari sini dan beliau
mengisyaratkan dengan tangannya ke arah Yaman." Hal ini
menunjukkan bahwa yang dimaksud adalah penduduk negeri, bukan
mereka yang menisbatkan diri kepada Yaman tapi bukan
penduduknya.

Kelima, hadits Abu Hurairah RA tentang keadaan penduduk
Yaman yang berhati lembut dan berjiwa halus. Imam Bukhari
meriwayatkan hadits ini dari Muhammad bin Basysyar, dari Ibnu Abi
Adi, dari Syu'bah, dari Sulaiman, dari Dzakwan. Sulaiman yang
dimaksud adalatr Al A'masy. Sedangkan Dzakwan adalah Ibnu
Shalih.

t-zot-a.l.lt-

e* ',', 'C,-, )Jb )V3 (Ghundar berlcata, dari Syu'bah...).Imam

Bukhari menyebutkannya, karena di dalamnya terdapat penegasan

bahwa Al A'masy mendengar langsung dari Dzakwan. Imam Ahmad
telah meriwayatkannya dari Muhammad bin Ja'far Ghundar seperti
sanad di atas.

Jalur kedua hadits Abu Hurairah ini dikutip Imam Bukhari
melalui Ismail, dari saudarany4 dari Sulaiman, dari Tsaur bin Zard,
dari Abu Al Ghaits. Ismail yang dimaksud adalatr Ibnu Abi Uwais,
saudara lakilakinya adalatr Abu Bakr Abdul Hamid, Sulaiman adalah
Ibnu Bilal, dan Tsaur blmZaid, adalah Al Madani. Adapun Tsaur Asy-
Syami, bapaknya adalah Yazid. Sedangkan Abu Al Ghaits bernama
Salim.

t
0L-.;"i 0l-!_Il (Iman adalah Yaman). Dalam riwayat Al A,raj

,"rrd"hryu dikatakaru ot.,i- iit gmn adalah Yaman).Masih dalam

riwayat ini dan juga riwyat Dzakwan ditarnbahk*, i-*U,i'a:iArj
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(Hikmah adalah Yaman).Pada bagian awalnya disebutkan, j:'f f,rii
ii)t (Aknn datang penduduk Yaman kepada kalian). Pembicaraan ini

ditujukan kepada para sahabat yang berada di Madinah. Dalam hadits

Ibnu Mas'ud disebutkan, ..;ltritilt ey$t tsiil;rsti $ifat kurang

adab dan kekerasan hati pada faddadin...). Dalam riwayat Dzakwan

dari Abu Hurairah disebutkan, P)i q6-,ei e;')-,ir1';ir
(Kesombongan dan keanglcuhan pada pemilik unta). Lalu

ditambahk*, #' ,Fl e)giti'zSUti (Ketentraman dan ketenangan

ada dalam pemilik knmbing). Dalam riwayat Abu Al Ghaits

ditambahkan, 0ti*...! r'ot'&t+ g' i;;i)ti @itnah dari sini tempat

munculnya tanduk syetan). Tambahan ini pula yang menjadi hadits

keenam di bab ini. Adapun penjelasannya akan dipaparkan pada

pembahasan tentang ujian dan cobaan.

Semua hadits itu telah dijelaskan pada pembahasan tentang

keutamaan dan di awal pembahasan tentang awal mula penciptaan.

Saya mengisyaratkan di tempat itu bahwa riwayat yang menyebutkan,

"Akan datang penduduk Yaman kepada kalian" menolak pandangan

mereka yang mengatakan batrwa maksud kalimat, "iman adalah

Yaman", adalah kaum Anshar, dan juga menolak pendapat lainnya.

Ibnu Shalah mengutip perkataan Abu Ubaid dan selainnya

bahwa maksud kalimat "Iman adalah Yaman" adalah iman bermula

dari Makkah, dan Makkah bagran Tihamah, sedangkan Tihamah

berada di arah Yaman. Pendapat lain mengatakan batrwa yang

dimaksud 'Yaman' pada hadits itu adalah Makkah dan Madinah.

Sebab hadits ini diucapkan Nabi SAW saat berada di Tabuk, maka

Madinah berada di arah Yaman. Pendapat Ketiga -dipilih Abu Ubaid-
mengatakan bahwa yang dimaksud adalah kaum Anshar, karena

mereka berasal dari Yaman, maka mereka pun dinisbatkan kepda
Yaman. Dikatakan bahwa keimanan pada mereka, karena mereka

adalah para penolong beliau SAW.
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Ibnu Shalah berkata, "sekiranya mereka mencermati redaksi
hadits, niscaya mereka tidak membutuhkan takwil di atas. Karena
sabdanya, 'Akan datang penduduk Yaman kepada kalian,, adalah
pembicaraan yang ditujukan kepada manusia di hadapan beliau sAw,
termasuk di antaranya kaum Anshar. Maka jelas yang datang kepada
mereka adalah selain mereka.". Dia berkata, "Makna hadits adalah
menyifati mereka yang datang sebagai orang-orang yang memiliki
kekuatan iman dan kesempurnaannya, tanpa ada makna implisit
didalamnya." Dia juga berkat4 "Maksudnya, mereka yang ada pada
saat itu, bukan semua penduduk Yaman di setiap zaman.,,

Menurut saya (Ibnu Hajar), tidak ada halangan bila makna yang
dimaksud oleh sabdanya,"fman adalah Yaman" lebih luas daripada
yang disebutkan Abu ubaid dan juga Ibnu Shalah. Ringkasnya, kata
"Yaman" mencakup mereka yang menisbatkan diri ke yaman, baik
karena tinggal disana atau karena hubungan kabilah. Akan tetapi,
lebih tepat jika yang dimaksud adalah mereka yang menisbatkan diri
karena tinggal di sana. Bahkan inilah yang disaksikan di setiap masa
tentang kondisi penduduk di arah yaman dan di arah utara.
Kebanyakan mereka yang mukim di arah yaman memiliki
kelembutan hati maupun fisik. Begitu pula mereka yang mukim di
arah utara pada umumnya hati maupun fisik mereka kasar.

Dalam hadits Ibnu Mas'ud dibagi kepada tiga aratr; yaman,
Syam, dan Masyriq. Sementara Maghrib tidak disinggung. Namun,
hal itu disebutkan pada hadits lain. Barangkali Nabi sAw
mengatakannya, tetapi periwayat tidak menyebutkanny4 baik karena
lupa atau faktor lainnya.

Imam Bukhari menyebutkan hadits-hadits ini berkenaan dengan
pembahasan tentang kaum Asy'ari, karena mereka berasal dari
penduduk Yaman. seakan-akan dia hendak menyitir hadits Ibnu
Abbas yang dinukil Al Bazzar, !1r{r;,ir,, Pt y.il' .rla lt l'.,,rE
)&;bt-b "ru |dp q,i4, Sti,i::','#ui !,' p iE,s\,',gf ii,j,6
i;\41;3A,5 9q,-r|, 9wiCti (Ketika Rasurururr SAw di
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Madinah tibatiba beliau mengucapkan 'Allahu Akbar, apabila
datang pertolongan Allah dan kemenangan, dan penduduk yaman

datang dengan hati yang bersih dan ketataan yang baik Iman adalah
Yaman, fikih adalah Yaman, dan hilonah adalah Yaman'."

Dari Jubair bin Muth'im, dari Nabi SAW, beliau bersabda, iitj
f)\i ft p s" ,iu":..tr '#g .,,i,t'$i'dJ" (Alan muncat penduduk

Yaman dihadapan kalian, merela seperti awan, dan mereka adalah
sebaik-baik penduduk bumi). Hadits ini diriwayatkan Ahmad, Abu
Y a' la, Al Bazzar, dan Ath-Thabarani.

Dalam riwayat Ath-Thabarani dari hadits Amr bin Abasah
disebutkan , 16 :'p )E1,',ti ,* i $.Ju';r.r, * n, 4t ";r';;i
.,ri ic;-ri ,f, ,yi e ,y.d.Js',i6 ,'.rli F SE:(sesungsuhnya Nabi

SAW berkata kepada Uyainah bin Hishan, 'Kantm lelaki manakah
yang paling baik?' Dia berkata, 'Kaum lelaki penduduk Najed'.
Beliau berkata, 'Engkau berdusta (keliru), bahkan mereka adalah
penduduk Yaman- Iman adalah Yaman'." Dia meriwayaftan juga dari
hadits Mu'adz bin Jabal, dia berkata, 6Ji',f.Jfrtitil brt f (Mereka

berhati lunak dan lembul) sebab hati yang lunalq perkataan akan
sampai kepadanya dengan mudah dan cepat melekag demikian
sebaliknya.

* (:6- :JwL"tLir;i ,r,*. it ( LrL k ,Jv aZbp
'; ,$tt1i :Js r!r; v-r r;:;;-'ol ,-ral,:t'S'6{: ,,*'}t
iG .:^AL t-i7r ,JG .',bi :Jv .alLB-"@ o'1i t*"
,*;\'"4G of 1AL )1ir :y:i ,l :6-) ;f ;L i; i:,
d. ei y \t -t,'dt te 1o*i,; o\'.gjtr1i :Ju
';5 :!r:'?ivt .€; \; ,y'"-t'+ L?i .:';j'a.''
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4391. Dari Alqamah, dia berkata, "Kami duduk-duduk bersama

Ibnu Ma'sud, lalu Khabbab datang dan berkata, 'Wahai Abu
Abdurrahman, apakah para pemuda itu mampu membaca

sebagaimana engkau membaca?' Dia berkata, 'Jika engkau mau, aku

bisa memerintahkan sebagian mereka membacakan kepadamu'. Dia
berkata, 'Tenfu'. Dia berkata" 'Bacalatr engkau wahai Alqamatr'. Zaid

bin Hudair -saudara Ziyad bin Hudair- berkat4 'Engkau

memerintahkan Alqamah untuk membaca sementara dia bukan yang

terbaik bacaannya diantara kami?' Dia berkata, 'Ketahuilah, jika
engkau mau aku akan kabarkan kepadamu apa yang disabdakan Nabi

SAW tentang kaumnya dan kaummu'. Aku pun membaca 50 ayat

suratr Maryarn. Abdullatr bertata, 'Bagaimana pendapafinu?' Dia
berkata, 'Bagus'. Abdullah berkata, 'Aku tidak membaca sesuatu

melainkan dia membacanla'. Kemudian dia berpaling kepada

Khabbab yang sedang memakai cincin emas. Dia berkat4 'Belum

tibakah milsrm)xa bagi cincin ini untuk dilemparkan?' Dia berkata,

'Ketatruilah, smgguh engkau tidak akan melihatnya padaku sesudah

hari ini', lalu dia melemparkannya."

Diriwaptkan juga oleh Ghundar dari Syu'bah.

Keteransan Hadits:

Ketuiuh, Hadits Ibnu Mas'ud yang diriwayatkan Imarn Bukhari

dari Abdan, dad Abu Hamzab, dari Al A'masy, dari Ibrahim, dari

Alqamah.
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'9r.-+ 
"Ai 6n"Ubab datang). Dia adalatr Ibnu Al Arat, seorang

sahabat yang masyhur.

f\, * U.|6- (Wahai Abu Abdurrahman). hri adalah panggitan

Ibnu Mas'ud.

',!-)b'fp;-'n1-a';'crViydrumemerintahkansebagianmereka

membacakan untulonu). Dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan

faqara 'a (dia membaca), yakni dalarn bentuk kata kerja lampau.
t t.t;-ii U.'.lJ-; )rit Said bin Hudair berkata). Dia adalah saudara

laki-laki Ziyad bin Hudair. Ziyad termasuk pembesar tabi'in. Dia
bertemu Umar dan memiliki riwayat dalam Sunan Abu Daud. Dia
pernah tinggal di Kufah dan meqiadi pemimpin di sana. Dia adalatr
Asadi dari bani Asad bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin
Mudhar. Adapun saudarany4 yaitu Zaid tidak saya ketahui
riwayatrya.

-it'+'i, e *t y i,,{-H' if w'sfpt 
-'ol. 

etit ti
(Ketahuilah, jil(a englcau mau aht akan mengabarkan kepadamu apa
yang disabdakan Nabi SAW tentang kaummu dan kaumnya). Seakan-
akan Ibnu Mas'ud hendak mengiqaratkan kepada pujian Nabi SAW
terhadap An-Nakha' 

-karena 
Alqamah berasal dari suku An-

Nakha'- dan kepada celaan beliau terhadap bani Asad dan Ziyad bin
HudairAl Asadi.

Pujian beliau terhadap suku An-Naktra' diriwayatkan Imam
Ahmad dan Al Bazzar dengan sanad yalng hasan dari Ibnu Mas'ud,
dia berkata, :1 ;a q ,;jrt,t4 *n- *t y n' & !, lr, e:r4s
'e ,*t J ',r!13 ,F ,'e .+ll ,*- Un menyal<sikan Rasulullah saw

mendoalrnn komunitas ini dari suht An-Nalclta' ---atau memuji
mereka- hingga alat berharap menjadi salah seorang di antara
mereka). Sedangkan celaan beliau terhadap bani Asad telatr
disebutkan pada pembahasan tentang keutamaan dari hadits Abu
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Hurairalr dan selainnya, or-llrti yt ,i.|f "; S*i'r*+'ot
(Sesungguhnya Juhainah dan selginnya lebih baik daripada bani

An-Nakha'i dinisbatkan kepada An-Nakha', salah satu kabilah

masyftrur dari Yaman. Nama Ar\-Nakha' adalah Hubaib bin Amr bin
Ulah bin Jald bin Malik bin Udad bin Zaid. Dia disebut An-Nakha'

karena menjauh (nakha'a) dari kaumnya. Dalam riwayat Syu'batr dari

Al A'masy yang dikutip Abu Nu'aim di kttab Al Mustakhraj

disebutkan, ;li U! e E *r|!$:rr\ ii'i;#. (HendaHah engtrnu

diam atau aku akan menceritalcan kepadamu apa yang dilatakan
tentang lrnummu dan kaumnya).

e-;ai-r,'U a'j';--:.r'cr?;i 6nt membaca 50 ayat dari surah

Maryam).Dalam ,** Syu'batr disebutkan , ,f:'!rt#, ,int 
"?iuijtt (Abdullah berlcata, 'Bacalah, bapak dan ibutu sebagai

tebusanmu'.).

g,s:t' Lt+ :)il !1 Jii (Abdullah berlata, "Bagaimana

pendapatmu?"). Bagran ini dinukil durgan sanad yarlrg maushul

melalui jalur diawal hadits. Perkataan Abdullah ini dia tujukan
kepada Khabbab. Kare,na dialah yang meminta hal itu dan dia juga

yang mexrgatakan, "Bagus." Demikian juga tercantum dalam riwayat

Ahmad dari Ali dari Al A'masy. Di dalamnya disebutkan, 'qL+ J'6

'c,r ' il (Khabbab berkata, 'sungguh engkau telah membaca dengan

bagrs).

'r:j:*-'$j:J\*,?]16 @til tidak membaca sesuatu melainlan

dia membacanya). Yalsf Alqamah. kri adalatr kedudukan yang agung

bagi Alqaurah, dimana telatr diberi kesaksian oleh Ibnu Mas'ud
bahwa dia sama dengan dirinya dalam hal bacaan Al Qur'an.

r.,lt i,f ;at q yt_'ft,:tli ?t q ie *j yV jy'*t'";
(Kemudian beliau berpaling kepada Khabbab yang sedang memakai
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cincin emas lalu berkata, "Belum tibakah saatnya hagi cincin ini
untuk dilemparkarc'). Maksudnya, dibuang.

*t *)3A iltt (Diriwayatkan Ghundar dari Syu'bah). Yakni

dari Al A'masy dengan sanad seperti di atas. Lalu dinukil dengan

sanad yaflg maushul oleh Abu Nu'aim dalam kitab Al Mustakhraj
dari jalur Ahmad bin Hambal, "Muhammad bin Ja'far menceritakan
kepada kami." Muhammad bin Ja'far adalah Ghundar. Seakan-akan

dia terdapat dalam l<rtab Az-Zuhd karya Ahmad, karena saya tidak
melihatnya dalam Musnad Ahmad, kecuali dari jalur Ya'la bin Ubaid
dari Al A'masy. Sebagian ulama yang kami jumpai telah keliru ketika
mengatakan riwayat mu'allaq ini terulang dalam sebagian naskah,

dan tempatnya adalah sesudah hadits Abu Hurairah. Kemudian
tampak bagiku tidak ada pengulangan dan ia tercantum dalam semua
naskah. Adapun yang tercantum pada kedua tempat itu dari riwayat
Ghundar dari Syu'bah adalah benar. Maka maksud tempat kedua
adalah Syu'bah meriwayatkannya dari Al A'masy dengan sanad yang
dia kutip secara maushul dari jalur Abu Hamzah dari Al A'masy. Al
Ismaili mencantumkan dalam kitabnya Al Mustakhraj riwayat
Ghundar dari Syu'bah. Dia berkata sesudah meriwayatkannya dari
jalur Ibnu Syihab dari Al A'masy dengan sanad yang dikutip secara

maushul, "Diriwayatkan sejumlah periwayat dari Al A'masy, dan
diriwayatkan Ghundar dari Syu'bah. "

Pelaiaran vans dapat diambil:

l. Dalam hadits ini terdapat penjelasan tentang keutamaan Ibnu
Mas'ud dan caranya yang sangat baik dalam memberi nasihat
dan pelajaran.

2. Sebagian sahabat terkadang tidak mengetahui sebagian hukum,
tetapi apabila disampaikan kepadanya niscaya dia kembali
kepada kebenaran. Barangkali Khabbab meyakini larangan

memakai cincin emas bagi laki-laki hanya bersifat tanzih
(anjuran untuk meninggalkan yang tidak baik), maka Ibnu
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Mas'ud menekankan tentang keharamannya, dan diapun segera

kembali kepada kebenaran.

76. Kisah Suku l)aus dan Ath-Thufail bin Amr Ad-Dausi

Saw,i* ,,5u.:; ir 'O:t;;;r; ,rj * gAt ,f'), "? ,f
".-<i;'r*t L')'r"ot r,rui *t yh, -* ,it it tiG ;

.€r:iiL'l>;\t 4;,ia '# 3,r iiti *It'*;
4392. Dari Abdunahman Al A'oj, dari Abu Hurairah RA, dia

berkata, "Ath-Thufail bin Amr datang kepada Nabi SAW dan berkata

'sesungguhnya suku Daus telah binasa, durhaka dan engggan, doakan

kepada Allah kecelakaan atas mereka'. Beliau berrdo4 'Ya Allah

berilah petunjuk kepada suht Daus dan datanglanlah mereka'-"

,.^A

*ty\,,k dteu:6:Jvr;; €j s;; *
,*pt €dj

t#ci$* u il|tl-

Fi y\,,* C, e uf 6 .*P' .d d i>o it:
,*i yh, J:" U, ;,J*,iY.i' * ,\i,* 6 q'^x.ti

t f-..^ibT .y, i), j ,'ii .:*,il,r uo ,1,1j (1 t-

4393. Dari Qais, dari Abu Hurairah, dia bertata 'lGtika aku

datang kepada Nabi SAW, aku berkata di perjalanan:

Wahai malam alangkah panjang dan melelahkan,

Sungguh dari negeri kafir aht diselamatl<an-.
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Seorang budak milikku melarikan diri saat dalam perjalanan itu.
Ketika aku sampai kepada Nabi SAW aku pun membaiatnya. Ketika
kami sedang berada disisi beliau tiba-tiba budak tersebut muncul.
Nabi SAW bersabda kepadaku, 'Wahai Abu Hurairah, ini adalah
budakruu'. Aku berkata, 'Dia unfuk Allah', aku pun
memerdekakannya."

Keterangan Hadits:

(Kisah sulcu Daus dan Ath-Thufail bin Amr Ad-Dausi). Nasab
mereka telatr disebutkan pada perang Dzul Khalashah. Ath-Thufail
bin Amr maksudnya adalah Ibnu Tharif bin Al Ash bin Tsa'labatr bin
Sulaim bin Fahm bin Ghanm bin Daus. Dia biasa disebut Dzu An-
Nur. Karena ketika datang kepada Nabi SAW dan masuk Islam, dia
diperintahkan kembali kepada kaumnya. Dia berkata, "Jadikan
untukku tanda (bukti)." Beliau bersabda, *Ya Allah berilah cahaya
untulotya." Maka muncul cahaya diantara kedua matanya. Dia
berkata, 'Ya Tuhanku, aku khawatir mereka mengatakan ia adalah
penyakit." Maka catraya itu berpindah keujung cambuknya. Ia
menerangi di malam yang gelap gulita Hisyam bin Al Kalbi
menuturkan kisatr dengan sangat panjang. Di dalamnya disebutkan,
"Dia menyeru kaumnya kepada Islam. Maka bapaknya memeluk
Islam, tetapi ibunya menolak. Lalu seruannya disambut oleh Abu
Hurairah seorang diri.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, hal ini menunju}il<an bahwa dia
masuk Islam lebih awal. Ibnu Abi Hatim menegaskan batrwa dia
datang bersama Abu Hurairah di Khaibar, dan sepertinya itu adalah
kedatangannya yang kedua.

tr ?lj tLi's.rir di €" Allah, berilah petunjuk kepada sulat

Daus dan datangkan mereka). Doa Nabi SAW ini telah menjadi
kenyataan. Ibnu Al Kalbi menyebutkan bahwa Hubaib bin Amr bin
Hatsmah Ad-Dausi adalah pemimpin suku Daus. Demikian juga
bapaknya, sebelumnya. Dia diberi umur selama 300 tahun. Hubaib
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berkata, "Aku mengetahui batrwa makhluk ini memiliki pencipta,
tetapi aku tidak tahu siapa dia." Ketika <lia rnendengar tentang Nabi
SAW, dia keluar menemuinya dan bersamanya 75 laki-laki dari
kaumnya. Dia masuk Islam dan mereka jugamasuk Islam.

Ibnu Ishaq menyebutkan bahwa Nabi SAW mengirim Ath-
Thufail bin Amr untuk membakar patung Amr bin Hatsmatr yang

biasa disebut Dzul Kafin, maka dia pun membakarnya. Musa bin
Uqbah menyebutkan dari Ibnu Syihab batrwa Ath-Thufail bin Amr
meninggal dalam keadaan syatrid di Ajnadin di masa khilafah Abu
Bakar. Demikian juga dikatakan Abu Al Aswad dari Urwah. Ibnu
Sa'ad menegaskan batrwa dia meninggal dalam keadaan syahid di
Yamamah. Ada juga yang mengatakan di Yarmuk.

t.if 6t (Ketika alat datang). Yakni ingin datang.

6-;r$t d tji (Alat bertata di perjalanan). penjelasannya telah

disebukan secara detil pada pembahasan tentang pembebasan budak.
Adapun lafazh pada riwayat lni, "Budaklat melarikan diri", tidak
menyelisihi perkataannya pada pembatrasan tentang pembebasan

budak, br* tTL;-;t ;26 6aUh satu dari keduanya menyesatkan

sahabatnya), karena riwayat dengan lafazh "melarikan dirf'
menafsirkan makna 'penyesatan' yang dimaksud. Diketatrui pula
batrwa yang disesatkan adahh Abu Hurairah. Berbeda dengan
budaknnya dimana dia melarikan diri... Abu Hurairatr tempatnya
karena melarikan diri.t Oleh karena itu dikatakan, ..Dia

disesatkannya." Maka tidak perlu menanggapi perkataan Ibnu At-Tin
yang mengingkari jika budak tersebut melarikan diri. Adapun
kenyataan dia kembali dan hadir di sisi Nabi SAW tidak
menafikannya pula. Sebab mungkin dia mengulurkan keinginan
melarikan diri dan kembali kepada majikannya berkat Islam.
Kemungkinan juga kata'abaqa' (melarikan diri) di sini dipahami

t Kalimat ini tampak rancu, atau ada bagiarmya yang hilang.

344 _ FATITUL BAARI



dengan arti 'menyesatkan jalan', maka tidak ada pertentangan antara

kedua riwayat tersebut.

77. Kisah Utusan Thayyi' dan Cerita Adi bin Hatim

'tr* ,:r €',Jtit,i6 f.e i"€* * ?; I )f rs -.

:)s 9';pgJt Oi t;; ,tf 6i ,irta; "e#:, >r, )r3 ;'n
,rh ,tt)'rr\t,*;t ,tt:;ri\y;tii:t d:li \\,-:*i ,.f

,i,, ;i ;,',s! Sui d ri;:i \y

4394. Dari Amr bin Huraits, dari Adi bin Hatim, dia berkata,

"Kami datang kepada Umar dalam suatu utusan (delegasi), maka dia
memanggil seorang demi seorang seraya menyebut nama-nama

mereka. Aku berkata 'Apakah engkau tidak mengenaliku, wahai
Amirul mukminin?' Dia berkat4 'Bahkan aku mengenalmu, engkau

telah masuk Islam disaat mereka kafir, engkau datang disaat mereka

mundur, engkau memenuhi janji disaat mereka khianat, engkau

mengetatrui disaat me,reka ingkar'. Adi berkat4 'Jika demikian, aku

tidak peduli'."

Keteranean Hedits:

@ab Utusan Thayyi' dan cerita Adi bin Hatim). Yakni Ibnu

Abdullah bin Sa'ad bin Al Hasyraj bin Umru Al Qais bin Adi Ath-
Tha'i. Namanya dinisbatkan kepada Thai' bin Udad bin Zaid bin
Yasyjab bin Arib bin Zaid bin Kahlan bin Saba'. Dikatakan bahwa

namanya adalah Jalhamah. Dinamakan Thai', karena dia orang

pertama yang menggali sumur. Versi lain mengatakan bahwa dia
orang pertama yang menggali tempat minum.

Imam Muslim an dari jalur lain dari Adi bin Hatim,

dia berkata, ,4b iit e i, J?il;i|fi. 'i* Jilbt,jui';b t*1
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'nt ;,j ,-lt, il ,p U, J\Wr+ ,i*'ai* ".6bi 
ar,ri &j <drr"

datang pada Umar dan dia berkata, 'Sesungguhnya sedekah pertama
yang membuat cerah wajah Rasulullah SAW dan wajah para
sahabatnya adalah sedekah Thayyi'. Engknu datang membawanya
kepada Nabi SAW'.). Imam Ahmad menambahkan pada bagian

awalnya, ,ef ,',:jii'ni{;.J,l6 ,;b',pi- ,tr ,€g U /{i e -& '*i
(Aku datang kepada Umar bersama beberapa orang dari kaumku,

namun beliau berpaling dariku, maka aku berdiri di hadapannya dan

berkata, 'Apakah engkau tidak mengenalilai'). Lalu disebutkan sama

seperti riwayat Imam Bukhari dan knam Muslim sekaligus.

Imam Bukhari menyebutkan hadits pada bab ini dari Musa bin
Ismail, dari Abu Awanah, dari Abdul Malik, dari Amr bin Huraits,
dari Adi bin Hatim. Abdul Malik yang dimaksud adalatr Ibnu Umair.
Amr bin Huraits adalatr Al Makhzumi seorang sahabat junior. Dalam
sanad ini terdapat tiga satrabat dalam satu deretan.

, zt t .J
J.,,,,e,b L;-rl (Afu datang kepada Umar). Yakni pada masa

pemerintatrannya.

'g9J;;-l'./J}r1d-, *U J* fO* memanggil seorang demi

seorang dan menyebut nama-nama mereka). Yatmi sebelum
memanggilnya.

...1;F\tc.;ll,t'$. lBahkan engkau telah masuk Islam disaat

merelra l*frr...). Dia mengisyaratkan dengan ucapannya akan
kesetiaan Adi terhadap Islam dan sedekahnya sesudatr Nabi SAW
wafat. Dia juga melarang para pengikut setianya untuk murtad.

tif ,J,-..14'Li ,'rtf Sui 6ar berknta, "Jika demikian alat tidak

peduli"). Yalsd jika engkau tatru kedudukanku, maka aku tidak
peduli bila engkau lebih mengutamakan selainku. Dalam kitab Al
Adab Al Mufradkarya Imam Bukfiari disebutkan, '!t?,lf.r;t jri *"t t
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- .... 1.Z,-ili C-.-o rttl (Umar berknta kepada Adi, 'Semoga AUah
'^*ghfdupk 

n'mu dengan pengetahuan.').

Imam Ahmad meriwayatkan tentang sebab islamnya Adi.

Dikatakan bahwa dia berkata, ,'a.-3oji 'l ;,t * n, e 
t;t:t:i 

rLJ

oL-{ 0,6 ,:o*l'j ,'cisi 4,is;,rlf j ,e\l}t rt-\ f ,1i At Ait;rtJd

diutus, aku tidak menyukainya. Aku pergi ke negeri terjauh mendeknti

wilayah Romawi. Namun ternyata alu tidak cocok dengan tempat itu.

Aku berlrnta, 'Sekiranya aku mendatanginya, jika dia dusta maka

tentu tidak akan tersembunyi bagiku'. Alil datang kepadanya dan

beliau berkata, 'Masuklah Islam niscaya engkau selamat'. Aku

berkata, 'Sesungguhnya aku memiliki agama'.). Dia adalah seorang

Nasrani, lalu disebutkan proses dia masuk Islam.

Kisah ini disebutkan Ibnu Ishaq secara panjang lebar.

Disebutkan bahwa pasukan berkuda Nabi SAW menangkap saudara

perempuan Adi dan Nabi SAW memberi pengampunan kepadanya

ketika dia minta belas kasih setelah Ali menyarankan hal itu
kepadanya. Dia berkata kepada beliau SAW, "Bapak telah meninggal

dan utusan telah diutus, berilatr pengampunan kepadaku semoga

Allah memberi karunia kepadamu." Beliau bertany4 "Siapa

utusanmu?" Dia berkata, "Adi bin Hatim." Beliau bersabda, "Orang
yang lari dari Allah dan Rasul-Nya?" Ketika anak perempuan Hatim
datang kepada Adi, dia menyarankan kepadanya agar datang kepada

Rasulullah SAW, maka Adi datang dan menyatakan diri masuk Islam.

At-Tirmidzi meriwayatkan dari jalur lain dari Adi bin Hatim,

dia berkata, ,fv ii.'qrb ri ,ivi r'ilt APi * i, & 4t'4
,t* e'ou- W-b(iirr iilt ;\,:Jtof: ,p pt y.il' up ;t'o,ei

(Aku datang kepada Nabi SAW di masjid dan berkata, 'Ini Adi bin

Hatim'. Sebelumnya Nabi SAW biasa berkata, 'Sesungguhnya alat

berharap kepada Allah untuk menjadikan tangannya di tanganlat'.).
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78. Haii Wada'

);' e g; 
'Uu 

t& ilr ,gt t;li.a * ,!lt / i;) t
J;.,i""n ,frn'6 L(:r)t- €*i*ii,r *Lar
,;,*)irt C",Jri:L 'rs':-A og u,*', *\, J:, lt
J:,"Fc *, k A 1u;* .G; t:i" 

"f'- ;; k t'i
\t * it Jy, J\Lt;<i .;s'.;lt.t t;2sr n..t: 4u |-ts"i

.iit€;:ro,;";et, ie^*rr*i; s$t iSw pty
y*:f h' J:"y,J;'*''iUtt;,,A' J;i
:y:JGi,L:r.Lv,--5st 4*Ut f oj i,f')t*
r; 'dr it #t.:)Jurtlsi u!, otvi,Uu .,$:F ok
r, 4 r' ::i ;; );' -";::;,::5,,;':;

43g5.Dan Urwah bin Az-Zubair, dari Aisyatr RA, dia berkata,

"Kami keluar b€rsalna Rasulullah SAW pada haji Wada', kami niat

dan mengucapkan talbifh tmtuk umrah, kemudian Rasulullah SAW

bersabda 'Barangsiapa bersamanya hewan htrban hendaklah ia niat

dan mengucapkan talbiyah untuk haii bersama umrah, kemudian

tidak tahallul (kelwr dari ihram) hingga tahallul dari umrah

semuanya'. Aku datang Uersamanya ke Makkah dalam keadaan haid.

Aku tidak thawaf di Ka'bah dan tidak pula (sa'i) antara Shafa dan

Marwah. Aku mengadu kepada Rasulullah, maka beliau bersabda,

'(Jrailah rambutmu, sisirlah, lalu niat dan ucapkan talbiyah untuk

haji dan tingalkan urnrah'. Aku pun mengerjakannya. Ketika kami

menyelesaikan haji, Rasulullah mengutusku bersama Abdurrahman
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bin Abu Bakar Ash-Shiddiq ke At-Tan'im, lalu aku melaksanakan

umrah. Beliau bersabda, 'Ini adalah tempat umrahmu'." Dia berkata,

"Orang-orang yang niat untuk umrah melakukan thawaf di Ka'bah
serta (sa'i) di antara Shafa dan Marwah, kemudian mereka tahallul.

Setelah itu mereka thawaf yang lain setelah kembali dari Mina.

Adapun mereka yang mengumpulkan antara haji dan umrah

sesungguhnya mereka hanya thawaf safu kali."

Keteransan Hadits:

(Bab haji lYada). Jabir menyebutkan dalam haditsnya tentang

sifat haji Wada' -sebagaimana diriwayatkan Imam Muslim dan

selainnya- bahwa Nabi SAW tinggal sembilan tahun -yakni sejak

datang ke Madinah- dan tidak mengerjakan haji. Kemudian beliau

mengumumkan kepada para satrabatnya pada tatrun kesepuluh batrwa

beliau akan menunaikan haji. Maka datanglatr ke Madinah orang

dalam jumlah yang sangat banyak, semuanya ingin mengikuti praktik
Rasulullah SAW.

Dalam hadits Abu Sa'id Al Khudri tercantum keterangan yang

memberi asumsi bahwa Nabi SAW menunaikan haji sebelum hijratr,

selain haji Wada' dan tafazhnya...t At-Tirmidzi meriwayatkan dari

hadits Jabir bahwa beliau SAW menunaikan haji tiga kali sebelum

hijrah. Riwayat senada dikutip juga dari Ibnu Abbas seperti

diriwayatkan Ibnu Majah dan Al Hakim.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, pandangan ini didasarkan pada

jumlah kedatangan utusan Anshar ke Aqabah di Mina sesudah haji.

Pada awalnya mereka datang dan membuat perjanjian. Kemudian

mereka datang kedua kalinya dan melakukan baiat pertama. Setelah

itu mereka datang kali ketiga dan melakukan baiat kedua seperti telah

dijelaskan di awal pembatrasan tentang hijralt. Hal ini tidak

menafikan haji sebelum itu. Al Hakim meriwayatkan dengan sanad

I Terdapat ruang kosong pada naskah asli.
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yang shahih hingga Ats-Tsauri bahwa Nabi SAW menunaikan haji

beberapa kali sebelum hrjrah. Ibnu Al Jauzi berkata, "Beliau SAW

menunaikan haji (sebelum hijrah) dan tidak diketahui jumlahnya'"

Ibnu Al Atsir berkata didalam kitab An-Nihayah, "Beliau biasa

menunaikan haji setiap tahun sebelum hijrah. Dalam hadits Ibnu

Abbas dikatakan beliau SAW keluar dari Madinah pada lima hari

yang tersisa dari bulan Dzulqa'dah. Hal ini diriwayatkan Imam

Bukhari pada pembahasan tentang haji. Dia dan Imam Muslim

meriwayatkan juga dari hadits Aisyah seperti itu. Ibnu Hazm

menegaskan batrwa Nabi SAW keluar pada hari Kamis. Pernyataan

ini perlu ditinjau kembali, karena awal bulan Dzulhijjah secara pasti

adalah hari Kamis, berdasarkan keterangan yang mutawatir bahwa

beliau SAW wukuf pada hari Jum'at. Maka jelas bahwa awal bulan

adalah hari Kamis dan tidak benar bila Nabi SAW keluar hari Kamis.

Batrkan zhahir hadits menyatakan hari.Jum'at. Akan tetapi disebutkan

dalam Shahihain dari Anas, glujJ!, y h, ,,P 4, e'J4r, qo
,,;oS1a;51$ €* jriilbti;i lKami shalat Zhuhur bersama Nabi SAW

di Madinah sebanyak empat ralcaat, dan di Dzulhulaifah sebanyak

dua raknat). Hal ini menunjukkan bahwa mereka keluar bukan pada

hari Jum'at. Maka tidak ada kemungkinan lain kecuali mereka keluar

pada hari Sabtu. Perkataan mereka yang mengatakan, 'Pada lima hari

yang tersisa', dipaharni jika bilangan satu bulan itu tiga puluh hari.

Akan tetapi temyata bulan tersebut hanya berjumlah 29 had., maka

hari Kamis merupakan awal bulan Dzulhijjah setelah berlalu 4

malam, bukan 5 malam. Dengan demikian, terjadi keselarasan antara

hadits-hadits yang ada." Demikian juga penggabungan yang

dikemukakan Al Hafizh Imaduddin bin Katsir terhadap riwayat-

riwayat tersebut.

Penggabungan ini diperkuat oleh perkataan Jabir,

"sesungguhnya beliau SAW keluar pada lima hari yang tersisa dari

bulan Dzulqa'dah atau empat hari." Beliau SAW masuk Makkah pagi

keempat bulan Dzulhijjatr sebagaimana tercantum dalam hadits
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Aisyah, dan itu adalah hari Ahad. Hal ini memperkuat pandangan
bahwa beliau keluar dari Madinah pada hari sabtu seperti terdahulu.
Maka beliau berada diperjalanan selama 8 maram. Ini adalah
perjalanan yang sedang.

Kemudian Imam Bukhari menyebutkan 17 hadits. Kebanyakan
diantaranya telah dijelaskan pada pembahasan tentang haji, dan saya
akan menjelaskannya.

Pertama, hadits Aisyatr RA yang telah dijelaskan dalam . Bab
Tamattu"' pada pembatrasan tentang haji.

lJ.rlt, ;tb t;1 {& q.t *;w "1r 
,J6 i_; it ,f-t'J> i* i' li u iJ6 t'r& 'u.r rt-" ,Sv ;i ;, ,'.rff, ,lS-

riilt>i'r:r; *'h, &'"e, ;i'r.t1.i5ir d, a,fk
it--s ,,lv -"At.i;u)'k Ct,J .gitj; *;,+,

ii;:, .p lt; ,&';r
4396. Dari Ibnu Juraij, dia berkata: Atha' *"*"rituf.-

kepadaku dari Ibnu Abbas, "Apabila seseorang telah thawaf di
Ka'bah, maka dia telah tahallul (keluar dari ihram).,, Aku berkata
"Dari mana Ibnu Abbas mengatakan ini?" Dia berkata, 'Dari firman
Allah, 'Kemudian tempat wajib (serta akhir masa) menyembelihnya
ialah setelah sampai ke baitul atiq (Baitullah)' (es. Al IJay lL2l:33).
Juga perintah Nabi sAw kepada para satrabatrya untuk tahallul pada
haji Wada'." Aku berkata, "Hanya saja yang demikian itu setelatr
wukuf di Arafhh." Dia berkata, "Adapun Ibnu Abbas menganggapnya
sebelum dan sesudahnya."

Kedua, hadits Ibnu Abbas "dpabila seseorang telah thawaf di
Ka'bah maka ia telah tahallul fteluar dari ihram)."
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,/+ Lir rii is'i7JCii ,:J;J,6 Surau 6 cV i, f
(Dari Ibnu Abbas apabila seseorang telah thawaf di Ka'bah makn

dia telah tahallul. Aht berkata: Dari mana Ibnu Abbas mengatakan

ini). Yarg berkata adalah lbnu Juraij yang ditujukan kepada Atha'.

Hal ini cukup tegas dalam riwayat Muslim. Ini cukup jelas bahwa

yang dimaksud adalatr orang yang melaksanakan umrah secara

mutlak, baik qiran atan tamattu'. Ini adalatr madzhab Ibnu Abbas.

Masalah ini telah dijelaskan pada bab-bab tentang thawaf, yaitu bab

"Orang Thawaf di Ka'batr apabila Datang" pada pembahasan tentang

haji.

\t ,* 4t * Ui ,Jv &?nt *yr'er*\t ;; ,rj I
ta riif ,E :JG .i ,'J{,.;;Li:Jui,u'ttr\ *, y
'iv ,JG .*i &b, ,* yt );ri>t,f ,>r, r;JS ,i-:rs

6ti.....,'.:lt) viu., ,,71u;';b1 ,y'"; e)?t) r;Lsu.' #r,
.,,/l:r'di; nilr1tl40

4397.Dari Abu Musa Al ,t y'"ri RA" dia Uot",ni'*o datang

kepada Nabi SAW di Bathha'. Beliau bertanya, 'Apakah englau

mengerjalran haji?'Aku berkata, 'Ya'. Beliau bertanya, 'Bagaimana

englrau niat dan mengucapkan talbiyah?' Aku berkata, 'Labbaika bi

ihlal lra ihlal Rasulillah SAWI' (Aku menyambut panggilan-Mu

dengan niat dan me,ngucapkan talbiyah seperti Rasulullatr SAIV).

Beliau bersabd4 'ThawaJlah di Ka'bah serta (sa'i) antara Shafa dan

Marwah, lremudian hendaklah engkau tahallul (keluar dari ihram)'.

Aku thawaf di Ka'bah serta di antara Shafa dan Marwah, kemudian

aku datang kepada seorang wanita dari Qais dan dia mengurai

rambutku."
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4398. Dari Nafi', batrwa Ibnu Umar mengabarkro n***ru,
"Sesungguhnya Hafshatr RA (istri Nabi SA!V) mengabarkan

kepadanya, Nabi SAW memerintatrkan istri-istrinya untuk tahallul
pada tahun haji Wada'. Hafshatr berkata, 'Apakatr yang

menghalangimu?' Beliau bersabd4 'Aku telah memilin rambutlcu dan

membawa hewan larbanht, maka aht tidak tahallul hingga

menyembelih hewan lanrbanht'."

Ketiga, hadits Abu Musa tentang perbuatannya saat haji. Imam
Bukhari meriwayatkan hadits ini dari BayarU dari An-Nadhr, dari

Syu'bah, dari Qais, dari Thariq. Bayan png dimaksud adalatr Ibnu

Amr Al Bukhari. An-Nadhr adalatr Ibnu Syumail. Qais adalah lbnu
Muslim, dan Thariq adalatr Ibnu Syihab. Penjelasan matan hadits ini
telatr dikemukkan pada bab "Orang yang Niat Ihram pada Masa Nabi

SAW Sama seperti Niat IhramnyaNabi SAW."

Keempat, Hadits Hafshatr yang telah dijelaskan pada bab "Haji
Tamattu'dan Qiran."

;,r i:- ruiir'e 7i?;rli ci;-fu q, ,& it *', r. t z .r. ,o',o'll. ...i. .. -.{..'., A '-J;t'-i"-try#'J. S:a,aitt- 9t\Jt * e *t * ht *
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4399. Dari Ibnu Abbas RA, "Seorang wanita dari Khats'am

minta fatwa kepada Rasulullah pada haji Wada' -dan Al Fadhl bin
Abbas mengiringi di belakang Rasulullah SAW- dia berkata, 'Wahai

Rasulullatr, sungguh haj i adalah .fardhu Allah atas hamba-hamba-Nya,

bapakku sangat tua dan tidak mampu untuk duduk di atas hewan

tunggangan. Apakatr mencukupi (sah) bila aku menghajikanya?'

Beliau bersabda,' Yal"' .

Keterangan:

Kelima, hadits Ibnu Abbas, "Seorang wanita dari Khats'am

minta fatwa kepada Rasulullatr SAW pada haji Wada'." Fatwa yang

ditanyakan adalatr tentang menghajikan bapaknya. Penjelasannya

telah dipaparkan pada pembatrasan tentang haji. Didalarnnya terdapat

penjelasan tentang namanya dan nama bapaknya. Imam Bukhari

menyebutkarmya di tempat ini karena penegasan periwayat bahwa

yang demikian itu terjadi pada haji Wada'.

Imam Bulfiari menukil hadits ini dari gurunya dengan

perkataannya'Dan Muhammad bin Yusuf berkata", yakni Al Farabri.

Dia adalah guru Imarn Bukhari. Pemyataan ini memberi asumsi

bahwa dia tidak mendengar hadits ini langsung dari gurunya. Namun,

Abu Nu'aim mengutipnya dengan sanad yang maushul dalam lotab

Al Mustafivaj melalni jalur yang sama. Imam Bukhari menyebutkan

di tempat ini menurut redaksi riwayat Al Auza'i. Adapun redaksi

riwayt Syu'aib akan disebutkan pada pembahasan tentang minta izin,
yang redaksinya lebih lengkap daripada riwayat Al Auza'i.

iLi *"iy\t*Ut'#i,iGLi:'?,t q, * i,*
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4400. Dari Ibnu Umar RA, dia berkata, 'T.{abi SAW datang

pada tahun pembebasan kota Makkah dan dia membonceng Usamah

di atas Al Qashwa' --dan bersamanya Bilal dan Utsman bin Abu
Thalhalr- hingga beliau mengistirahatkan (untanya) disisi Ka'bah.

Kemudian beliau berkata kepada IJtsman, 'Berikan kunci Ka'bah
kepada kami'. Dia datang kepadanya membawa kunci dan

membukakan pintu. Nabi SAW masuk bersama Usamah, Bilal, dan

Utsman. Kemudian mereka menutup pintu dari dalam. Beliau tinggal

di dalam cukup lama. Kemudian beliau keluar. Orang-orang pun

berebutan untuk masuk. Aku mendahului mereka. Aku mendapati

Bilal berdiri di belakang pintu. Aku berkata kepadanya, 'Dimana

Rasulullah SAW shalat?' Dia berkatq 'Beliau shalat di antara kedua

tiang yang depan'. Adapun Ka'bah memiliki enam tiang dalam dua

baris. Beliau shalat di antara dua tiang dari baris terdepan. Lalu

menjadikan pintu di belakang punggungnya. Beliau menghadapkan

dengan wajahnya kebagian yang berada di dihadapanmu ketika

engkau masuk Ka'bah, di antara dia dengan tembok." Dia berkata,
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"Aku lupa untuk bertanya kepadanya berapa (rakaat) beliau SAW

shalat. Dan di tempat beliau shalat terdapat marmer merah."

Keterangan:

Keenam, hadits Ibnu Umar tentang Nabi SAW masuk ke dalam

Ka'bah. Penjelasannya telatr dikemukakan pada bab "Menutup

Ka'bah", dalam bab-bab tentang thawaf pada pembahasan haji.

Imam Bukhari meriwayatkan hadits ini dari Muhammad, dari

Surarj bin An-Nu'man, dari Fulaih, dari Nafi', dari Ibnu Umar RA.

Muhammad yang dimaksud adalah Ibnu Rafi' seperti telah disebutkan

pada pembahasan tentang haji, juga tentang perbedaannya.

Kata "syathrain" (dua baris) dalam riwayat Al Ashili
disebutkan "syazhrain", dan ini tidak benar menurut Iyadh. Kalimat
"ditempat beliau shalat terdapat marmer", yaitu adalah jenis bafu

keras, mahal, serta terkenal. Yang demikian itu pada masa Nabi

SAW. Kemudian bangunan Ka'bah dirubah pada masa Ibnu Az-
Zubair, seperti yang telatr dipaparkan pada pembahasan tentang haji.

Ada kemusykilan tentang pencantuman hadits ini pada bab

"Haji Wada"', karena di dalamnya terdapat penegasan bahwa kisah

ini terjadi ketika Fathu Mal&ah (pembebasan Makkah). Sementara

Fathu Makkah terjadi pada tahun ke-8 H, sedangkan haji Wada'

adalatr pada tatrun ke-10 H. Dalam hadits-hadits di bab ini semuanya

terdapat penegasan tentang haji Wada' dan haji Nabi SAW yang juga

haji Wada'itu sendiri.

iJr'r's1', 'trcLi,#:l .'?:;.'* it, i.lt;.rj'-b *9)L''t)

\'* 1t/\:? 4*i1 c#?i *ty\'.v
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4401. Dari Urwatr bin Az-Zubair dan Abu Salamatr bin
Abdurrahman, bahwa Aisyah (istri Nabi SAW) mengabarkan kepada

keduanya, sesungguhnya Shafiyah binti Huyay (istri Nabi SAIV)
mengalami haid pada haji Wada'. Nabi SAW bersabd4 "Apakah dia
menghalangi kita?" Aku berkata, "Dia telatr thawaf ifadhatr 

-wahaiRasulullah- dan thawaf di Ka'bah." Nabi SAW bersabda,

" H endaklah dia B erangknt."

Ketujuh,hadits Aisyatr tentang kisatr Shafiyah. Penjelasannya

telah dipaparkan pada bab "Apabila Mengalami Haid Sesudatr

Thawaf Ifadhah", pada pembahasan tentang haji.

G? :Jvt;i:bbr *i, * l.t*';:L i(:Li f i ; *
gT t, erti G fu y \t & Ut, 9r,Sr ?r,y1,ir
'JLG J€:-xst'c:it ?t"i ,* jfr?'t i*; ,yr:>jr'* t;
olrtZi ;;^:f ,^11 ,tf'oyU ,, ib' e.;,;. t; ,Sv: :f : e

"---t;-J iy U'{*'e 6 ;&.LH flr,:y. q
,:r?\A'rK:r'ol.*'€ -e ;4 6 6Le'*.1'8r'01'#

:$6" :a'^* Lk,fir q )?i'ir,
4402. Dari Umar bin Muhammad, bapaknya me,nceritakan

kepadanya dari Ibnu Umar RA, dia berkata, "Kami me,urbicarakan

haji Wada' dan Nabi SAW diantara kami. Kami tidak tahu apa haji

Wada'. Maka beliau memuji Allah dan menyanjung-Nya kemudian
menyebutkan Al Masih Ad-Dajjal dan menjelaskannya panjang lebar.
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Lalu beliau bersabda, 'Tidaklah Allah mengutus seorang nabi pun

melainlan telah mengingatkan umatnya. Nuh telah mengingatkan hal
itu dan para nabi sesudahnya. Sesungguhnya dia akan keluar di
antara kamu. Tidak tersembunyi bagi kamu daripada urusannya.

Sungguh tidak tersembuyi bagi kamu bahwa Tuhan kamu tidak
seperti yang tersembunyi bagi lcamu (tiga kali). Sesungguhnya Tuhan

knmu tidak buta sebelah, dan sesungguhnya dia (Dajjal) buta mata

kanannya, seperti anggur yang menonjol'."

i * e tb E'; d';k'€,??t'€,f,:'€ .e ?? hr 3r vi
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4403. "Ketahuilah sesungguhnya Allah mengharamkan atas

lralian darah dan harta-harta kamu, seperti lcehormatan hari kalian
ini, di negeri lcalian ini, di bulan kalian ini. Ketahuilah, apakah alat

telah menyampaikan?" Mereka berkata 'Tle,nar!" Beliau bersabda,
*Ya Allah saksikanlah (tiga kali). Celakalah lamu -atau kasihan

lrnmu- perhatikanlah dan jangan kalian kembali sesudahlru menjadi
lrafir, sebagian kalian membunuh sebagianyang lain."

Keteranean lladits:

Kedelapan, hadits Ibnu Umar tentang Dajjal. Imam Bukfiari
meriwayatkannya dari Yatrya bin Sulaiman, dari Ibnu Wahab, dari

Umar bin Muhammad, yakni Ibnu Zaid bin Abdullah bin Umar.

r-Airl';.;i. -;'"t y ?0, & A,i gtsit ?rLw $? 6amr
memperbincangkan haji wada dan Nabi SAW berada diantara knmi).
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Dalam riwayat Abu Ashim dari Umar bin Muhammad yang dikutp Al
Ismaili, y3it ti..'CJJ & (Kami mendengar tentang haji Wada').

4:::yJi"-L.t 6 eU 11 (Dan kami tidak tahu apa haji Wada').

Seakan-akan ia adalah sesuatu yang disebutkan Nabi SAW, lalu
mereka memperbincangkannya dan tidak memahami bahwa yang

dimaksud dengan Wada' (perpisatran) adalatr perpisatran dengan Nabi
SAW, hingga akhirnya beliau meninggal beberapa waktu kemudian,

maka mereka pun mengetahui maksudnya. Mereka mengetahui

bahwa beliau telah mengucapkan perpisahan dengan manusia melalui
wasiat yang disampaikannya agar tidak kembali menjadi kafir. Beliau

mengukuhkan perpisahan itu dengan mempersaksikan Allah atas

mereka bahwa mereka bersaksi beliau telah menyampaikan misinya

kepada mereka. Saat itulatr mereka mengetahui maksud haji Wada'
(perpisahan).

Pada pembahasan tentang haji dalam bab "Khutbah di Mina"
disebutkan dari Ashim bin Muhammad bin Zaid, dai bapalarya dari

Ibnu Umar sehubungan dengan hadits ini, .r.L-3r L3; (Beliau pun

mengucaplran perpisahan kepada manusia). Disebutkan juga di
tempat ini keterangan yang tercantum dalam riwaayat Al Baihaqi

bahwa ayat "Apabila telah datang pertolongan Allah dan

l<emenangan" turun pada pertengahan hari-hari tasyriq, maka Nabi

SAW mengetahui bahwa itu adalah perpisatran. Setelah itu, beliau

menunggang kendaraan dan mengumpulkan manusia, lalu

menyampaikan khutbatr seperti yang telatr disebutkan.

* .Ptjitt't ;; (Beliau memuji Allah dan menyanjung-Nya).

Dalam riwayat Abu Nu'aim di kitab Al MustakhraT disebutk *, '9

* ,#i}i:,l,1br Pi y ir' ,}1a lt l'U) (Rasulutlah saw memuii

Allah semata dan menyanjung-Nya). Didalamnya disebutkan kisatr

Dajjal, €i;)'€-Jt f? bt'ot li (X"tohuilah, sesungguhnya Allah

mengharamlran kepada kalian darah-darah kalian). Hal ini
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menunjukan bahwa Khutbah ini semuanya disampaikan saat haji

Wada'.

Khutbah pada haji Wada' telah disebutkan oleh sejumlah

sahabat. Namun, tak seorang pun di antara mereka yang menyebutkan

kisah Dajjal, kecuali Ibnu Umar. Bahkan semuanya hanya

menyebutkan hadits, ?rf # €ryl'ol ls"trngguhnya harta benda

kamu haram atas kamu). Di tempat ini, Imam Bukhari menyebutkan

diantaranya hadits Jarir, Abu Bakrah, dan hadits Ibnu Abbas dari

bapaknya dari Ibnu Umar tentang haji yang telah disebutkan pada

pembahasan haji dari riwayat Ashim bin Muhammad bin Zaid,

saudaranya Umar bin Muhammad bin Zaid dari bapaknya, dari Ibnu

Umar. Tambahan Umar bin Muhammad adalah shahih, karena dia

periwayat yarrg tsiqah (terpercaya). Seakan-akan dia telatr menghafal

apa yang tidak dihafal oleh selainnya. Akan disebutkan penjelasan

apa yang tercantum dalam tarnbahan ini pada pembatrasan tentang

ujian dan cobaan.

MU4.DariZaidbin Arqam,'T.{abi SAW berperang sebanyak l0
peperangarL beliau mengerjakan haji sekali setelah hijratr, dan beliau

tidak melaksanakan haji sesudahny4 yakni haji Wada'." Abu Ishaq

berkatq "Di Mal&ah haji yang lain."

Keteranean Hadits:

Kesembilan, hadits Zaid bin Arqarn yang telatr dijelaskan pada

awal pembahasan tentang hijrah. Kalimat "Beliau menunaikan haji

sekali setelah hijrah dan melaksanakan haji sesudatrnya, yakni haji

i;p;py.t**'ty\t * {t'of V'i; y,f
Js .7r'>2Jt"4iL :Gl;U'f i:tt'* ?s t1 'r;. e frt

.,s?l aEe'):at.;Y ri
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Wada'." Maksudnya, tidak juga mengerjakan haji sebelumnya,
kecuali jika yang dimaksud menafikan haji kecil (yakni umrah) maka
tidak dapat diterima, karena dipastikan beliau telah mengerjakannya
sebelum itu.

ali e?-x ,Oe.;\I ,ttt (Abu Ishaq berkata, ,Dan di Makkah

haji yang lain."). Bagian ini dinukil dengan sanad yang maushul
melalui jalur yang disebutkan pada bagian awal hadits. Maksud Abu
Ishaq bahwa lafazh "setelah hijrah" memiliki makna implisit, yaitu
beliau telah mengerjakan haji sebelum itu, hanya saja beliau cukup
mengatakan 'yang lain', telah menimbulkan persepsi bahwa beliau
tidak menge{akan haji sebelum hijrah, kecuali satu kali, padahal
tidak demikian. Bahkan beliau telah mengerjakan haji beberapa kali
sebelum hijrah. Justru perkara yang tidak saya ragukan lagi bahwa
beliau tidak pernah meninggalkan haji saat masih berada di Makkah.
Karena kaum Quraisy pada masa jahiliyah tidak pernah meninggalkan
haji. Mereka yang tidak mengerjakan haji hanyalah orang-orang yang
tidak berada di Makkah atau karena ada halangan. Jika saja mereka
yang tidak berada dalam ag:rma yang benar demikian antusias
menge{akan haji dan menganggapnya sebagai kebanggaan yang
membedakan dengan selainnya, maka bagaimana timbul anggapan
bahwa Nabi sAw meninggalkannya? Dalam hadits Jubair bin
Muth'im disebutkan bahwa dia melihat betiau di masa jahiliyah
sedang wuquf di Arafah. Dinukil juga ajakan beliau terhadap kabilah-
kabilah Arab untuk memeluk Islam di Mina selama tiga tahun
berturut-turut seperti yang telah saya jelaskan pada pembahasan
hijrah ke Madinah.
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4405. Dari Abu Zur'ah bin Amr bin Jarir, dari Jarir,

sesungguhnya Nabi SAW bersabda kepada Jarir pada haji Wada',
"Perintahl<an orang-orang untuk diam." Beliau bersabda, "Janganlah

kalian kembali menjadi kafir sesudahku, sebagian kalian menebas

leher (membunuh) sebagian yang lain."

Keterangan Hadits:

Kesepuluh, hadits Jarir tentang perintah Nabi SAW kepadanya

untuk menyuruh orang-orang diam. Imam Bukhari meriwayatkan

hadits ini dari Hafsh bin Umar, dari Syr'bah, dari Ali bin Mudrik,

dari Abu Ztr'ah bin Amr bin Jarir. Ali bin Mudrik adalah Nakha'i,
dia berasal dari Kufah, dan seorang yang tsiqah (terpercaya). Ibnu

Hibban menyebutkannya dalam deretan periwayat yang tsiqah di
kalangan tabi'in. Dia tidak memiliki riwayat dalam Shahih Bukhari
selain hadits ini. Namun, Imam Bukhari menukilnya di beberapa

ternpat.

./dl L ,""',', (Suruh orang-orang agar diam). Disini terdapat

bukti kesalatran mereka yang mengatakan bahwa Jarir masuk Islam

40 hari sebelum Nabi SAW wafat. Karena haji Wada' terjadi lebih

dari 80 hari sebelum beliau wafat. Sementara Jarir telatr menyebutkan

bahwa dia mengerjakan haji bersama Nabi SAW pada haji Wada'.

,t:t: ',,t'";l'o1,:11 :ir, *,y\t *Utrf 16 rlj?
"Gri t4- ,t:-*, jro $t'-oilt ,;'r\ti otpl'd" ?; ^*S'*) i;, -r:;Jt, al,-,sr ,ir;""ur ,i- Ugt;W ,r;
.'nLi t;1 hr 
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4406. Dari Ibnu Abu Bakratr dari Nabi SAW, beliau bersabda,
"Zaman telah berputar seperti pada hari diciptakan langit dan bumi;
satu tahun sebanyak 12 bulan, diantaranya empat bulan haram, tiga
berturut-turut, -yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, serta Muharram-
dan Rajab Mudhar yang berada di antara Jumadil dan Sya'ban.
Bulan apakah ini?" Kanri berkatq "Allah dan Rasul-Nya lebih
mengetahui." Beliau diam hingga kami mengira beliau akan
menamainya selain namanya. Beliau bersabda, "Bukankah bulan
Dzulhijjah?" Kami berkata, 'Tlenar!" Beliau bersabd4 ,,Negeri

apaknh ini?" Karri berkat4 "Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui.,,
Beliau diam hingga kami mengira beliau akan menamainya selain
namanya. Beliau bersabda, "Bulanlcah negeri (yang kamu kenal)?"
Kami berkata, "Benar!" Beliau bertanya, "Hari apakah ini?" Kari
berkata, "Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui." Beliau dihm
hingga kami mengira beliau akan menamainya selain namanya.
Beliau berkata, "Bukankah hai Nahr (kurban)?" Kami berkat4
"Benar!" Beliau bersabda, "Sesungguhnya darah-darah knlian, harta

FATIIUL BAARI - 363



benda kalian 
-Muhammad 

berkata, "Aku kira beliau mengatakan,
'kehormatan ftalis1'."- haram atas kalian seperti kehormatan hari
kalian ini, di negeri kalian ini, pada bulan kalian ini. Kalian akan
bertemu Tuhan kalian dan Dia akan bertanya tentang amal-amal
kalian. Ketahuilah, janganlah kalian kembali menjadi sesat
sesudahku, sebagian kalian'membunuh sebagian yang lain.
Ketahuilah, hendaklah yang hadir menyampaikan kepada yang tidak
hadir, barangkali sebagian yang disampaikan kepadanya lebih
paham daripada sebagian yang mendengarnya (langsung). " 

-\{nftnMuhammad apabila menyebutkannya berkata, "sungguh benar
Rasulullah SAW"- Kemudian beliau bersabda, "Apakah aku telah
menyampaikan?" (dua kali).

Keterangan:

Kesebelas, hadits Abu Bakrah tentang khutbah Nabi SAW pada
haji Wada'. Imam Bukhari meriwayatkannya dari Muhammad bin Al
Mutsanna, dari Abdul Wahhab, dari Ayyub, dari Muhammad, dari
Ibnu Abi Bakah. Abdul Wahhab yang dimaksud adalah bin Abdul
Majid Ats-Tsaqafi, Muhammad adalah Ibnu Sirin, Ibnu Abi Bakrah
adalatr Abdunatrman. Penjelasan hadits ini telah dikemukakan pada
pembahasan tentang ilmu dan haji.

Kalimat, "Diantaranya empat bulan haram". Dikatakan bahwa
hiknah penetapan Muharram sebagai awal bulan dalam satu tahun
adalah agar permulaan bulan diawali dengan bulan haram dan
diakhiri dengan bulan haram. Disamping iru pada pertengahan tahun
juga bulan haram, yaitu Rajab. Hanya saja terjadi dua kali berturut-
turut bulan haram di akhir tahun untuk mengutamakan bagian akhir,
karena amal-amal dinilai berdasarkan akhirnya.
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4407. Dari Thariq bin Syihab, "Beberapa orang yahudi berkata,
'Sekiranya ayat ini turun pada kami, niscaya kami akan menjadikan
hari itu sebagai Id (hari raya)'. Umar berkata, 'Ayat yang mana?,
Mereka berkata, 'Pada hari ini telah Kusempurnakan bagi kamu
agama kamu, Aku cukupkan atas kamu nilqnat-Ku, dan Aku ridha
Islam sebagai agama kamu'. Umar berkata, 'sesungguhnya aku
mengetahui di tempat mana ayat itu turun. Ia diturunkan dan
Rasulullah SAW sedang wukuf di Arafah'."

Keteransan Hadits:

Kedua Belas, hadits Thariq bin Syihab tentang pengakuan
orang-orang Yahudi akan keagungan ayat uPada hari ini telah
Kusempurnakan agamamtt. . ." .

l1-jjr,,-,taVf'of 6"Uropa orang dari knum yahudi).

Disebutkan pada pembahasan tentang iman, )r4, q'^)+,rbt(Seorang
laki-laki dari kaum Yahudi). Lalu dijelaskan bahwa yang dimaksud
adalah Ka'ab Al Ahbar. Namun, hal ini musykil karena sesungguhnya
dia telah masuk Islam. Hanya saja mungkin pertanyaan itu dia ajukan
sebelum masuk Islam. Akan tetapi dikatakan bahwa dia masuk Islam
saat berada di Yaman pada masa Nabi SAW masih hidup melalui
perantara Ali. Jika keterangan ini akurat maka mungkin yang
bertanya adalah sekelompok Yahudi yang berkumpul bersama Ka'ab,
dan Ka'ab menjadi juru bicara mereka menanyakan hal ifu. Dengan

ok Ui'lL<)

.aOr*t
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demikian, semua riwayat dapat dipadukan. Hal itu telah dikemukakan

pada pembahasan tentang iman dengan keterangan yang lebih jelas.

4408. Dari Urwah, dari Aisyah RA, dia berkata, "Kami keluar
bersama Rasulullah SAW. Diantara kami ada yang niat dan

mengucapkan talbiyah untuk umrah dan di antara kami ada yang niat
dan mengucapkan talbiyah untuk haji, dan di antara kami ada yang

niat dan mengucapkan talbiyah untuk haji dan umrah. Rasulullah
SAW niat dan mengucapkan talbiyah untuk haji. Adapun mereka
yang niat dan mengucapkan talbiyah untuk haji atau mengumpulkan
haji dan umrah, maka mereka tidak tahallul (keluar dari ihram)
hingga hari kurban (nahr)." Abdullah bin Yusuf menceritakan kepada

kami, Malik mengabarkan kepada kami, dia berkata, "Bersama

Rasulullah SAW pada haji Wada'." Ismail menceritakan kepada

kami, Malik menceritakan kepada kami seperti itu.

Kemudian Imam Bukhari menyebutkan hadits Aisyah, dia
berkata, "Kami keluar bersama Rasulullah SAW, diantara kami ada

yang niat dan mengucapknn talbiyah untuk umrah...". Dia
menyebutkannya melalui beberapa jalur dari Malik dengan sanad-nya

pada kedua jalur itu. Diantaranya tentang haji Wada' dan inilah yang

menjadi maksud penyebutannya pada bab di atas. Lalu dinukil

366 - FATHUL BAARI



melalui jalur lain diawal bab dari guru lain oleh Imam Malik dengan

redaksi yang lebih lengkap.

ht t*'dt*:o,Jo {) * rL .u..tG * 
=V itacr. c / 

t ' '/ t '

,'.iI" c7'#l Je L l.';':'t J'r'-l r-t'>rJt -- e *i *st'r'r-r>J1-
,tr )l ei \j ,)6 ,\ (0 ,o; t1 f rtt q d) lrt I' J;, U

t:,*..b:t*;Gi 'Lii ,y 'i6 eJ,[ 'urt 
rA:tiei ,i;6 ;.

/ cz . z cL ,, E. .,

,Lail'dti'ri ti t:i ,$l |F e-Ljti :Ju ge-Eju :L,Li c) :Ju
..r "'. , 

'
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4409. Dari Ibnu Syihab, dari Amirbin Sa'ad, dari bapaknya, dia

berkata, "Nabi SAW menjengukku pada haji'W'ada' karena sakit yang

aku hampir saja meninggal karenanya. Aku berkata, 'Watrai
Rasulullah SAW, aku telah menderita sakit seperti yang engkau lihat,
dan aku memiliki hartq tidak ada yang mewarisiku kecuali seorang

anak perempuanku, apakah aku bersedekatr dengan dua pertiga

hartaku?' Belaiu bersaMa, 'Tidakt' Aku berkata, 'Apakatr aku

bersedekah dengan separohnya? Beliau bersabda, 'Tidakl' Aku
berkata, 'Apakah sepertiga'. Beliau bersaM4 'Sepertigo itu banyak.

Sesungguhnya engknu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan
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berkecukupan itu lebih baik daripada meninggalkan merekct miskin
dan meminta-minta kepada manusia. Tidaklah engkau mena/kahkan

suatu naftah yang engkau mengharapkan ridha Allah melainkan
engkau diberi pahala karenanya, hingga suqpan yang engkau berikan
di mulut istrimu'. Aku berkata, 'Wahai Rasulullah, apakah aku
ditangguhkan sesudah sahabat-sahabatku?' Beliau bersabda,

'Sesungguhnya engkau tidak ditangguhkan, lalu engkau mengerjakan

suatu amalan untuk menghadap ridha Allah melainkan engkau akan
bertambah derajat dan mulia. Barangkali engkau masih diberi
tangguh hingga mengambil mamfaat darimu beberapa kaum dan
mendapatkan mudharat karenamu kaum yang lain. Ya Allah,
teruskanlah bagi sahabat-sahabatlru hijrah mereka, jangan
kembalikan mereka kebelakang (kepada kekufuran), tetapi yang
kecewa adalah Sa'ad bin Khaulah. Rasulullah SAW menyampaikan
rasa duka atasnya karena dia meninggal di Makkah'."

A

4Jll ;L, ;nt Jyr'aiV;it;i:L?nt q, * ir oi gtl'.,1

.Ltt,Jt? e,-,ir**'r*

q'*&, 1' * of lnt
f,,, tczt ia,
dl)l J--, . JJ->v,

^*ht -ultr Jt-r: )\,p\',pl'^it;pi r&h'
,:'i-; )9t ,G ,/6t, ut;:- gt;jt - e.,+re.C *;

.,/6t'tJi'^b Ji ;,:,rLst y.
4411. Dari Ibnu Syihab, Ubaidillah bin Abdullah menceritakan

kepadaku, Abdullah bin Abbas RA mengabarkan kepadanya, "Dia

4410. Dari Nafi', sesungguhnya Ibnu Umar mengabarkan
kepada mereka, "Rasulullah SAW mencukur rambutnya pada haji
Wada'."

c/ t c*u. 7v i'*
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datang menaiki keledai dan Rasuiullah SAW berdiri shalat

mengimami orang-orang di Mina pada haji Wada'. Keledai itu
be{alan dihadapan sebagian shaf. Kemudian dia turun dan masuk ke
dalam shaf bersama orang-orang."

"',Jt ;, ., 3*u sf , ;r;l $ :Jv ci ;L 'iu etl- r
u2

/ , c / zl . a 2 \ t.-i dyJ -xLt t;t; ,ua$t :J\;s +i*L ,f *i r;rb 
^t -b

4413. Dari Hisyam dia U"rtuO, O**U- **""rit t*
kepadaku, dia berkata, "IJsamah ditanya --dan aku hadir saat itu-
tentang cara jalan Nabi SAW pada hajinya. Maka dia berkata, 'Pelan-
pelan, apabila beliau mendapati celah (tempat yang kosong) maka
beliau mempercepat j alannya'."

^it ;;i;i: ti oi'.,.iAta; u ar *F * *u ;.'G-G r
qs)t L(,;,aLL €*, *ht J- *,-lir'{ -r*

+iryr,
4414. Dari Addi bin Tsabit, dari Abdullah bin Yazid Al

Khathmi, sesungguhnya Abu Ayyub mengabarkan ke,padanya batrwa
dia menjamak shalat Maghrib dan Isya' bersama Rasulullah SAW
pada haji Wada'.

Keterangan:

Ketiga Belas, hadits Sa'ad bin Abi Waqqash tentang berwasiat

dengan sepertiga harta, yang telah dijelaskan pada pernbahasan

tentang wasiat. Pengukuhan bahwa ia terjadi pada haji Wada' dan

alasan mereka yang mengatakan ia terjadi saat Fathu Makkah telah

disebutkan di tempat tersebut. Selain itu dijelaskan pula cara
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mengompromikan antara keduanya sehingga tidak perlu diulangi
kembali.

Keempat Belas, hadits Ibnu Umar tentang mencukur rambut

pada haji Wada'. Imam Bukhari menyebutkannya melalui dua jalur
sebagaimana yang telah dijelaskan pada pembahasan tentang haji.

Kelima Belas, hadits Ibnu Abbas tentang shalat di Mina.

Penjelasannya telah dipaparkan pada bab-bab tentang pembatas

dalam shalat.

Keenam Belas, hadits Usamah binZaid, "Beliau berjalan dalam

hajinya secara perlahan." Penjelasannya telah dipaparkan pada

pembahasan tentang haj i.

Ketajuh Belas, hadits Ayyub tentang menjamak

(mengumpulkan) shalat Maghrib dan Isya' saat haji Wada'. Hal ini
juga dijelaskan pada pembahasan tentang haji.

79. Perang Tabuk, yaitu Perang 'Usrah (Masa Sulit)

1€)rbi *\i itt'A,-?nt qr;; €) *i;; sj *
f ea'i\yi oy:.Lir tt-,f piy\t,k y,);,
Ut o.*ri ,;&f L1 "l,r qi (" ,i-j[' ,!; it'" qt ilAt
t'rlr*-;; ir&rrj.o',? jrr'J j4li I ari ,i..;#x)
oa 1.. o . .?.. o7, t 1., 6.. c/ c ., . t .2., ttc/
dl aib.,. 4: *: lt ^' & ,4t f q v-7 t:,u.+.11 cr*l'.)l 

{tt-*r 1S *S d:l,re drr & Ct f q w-)>- ,J.,.*)) cJ.;,\

1'..*:j,:nb f € o') ej * iu' &'dt o fr.
vf 'e;if * ,*rf il J:"UtJe e!t'#;6 €)r.>i
:Ju5,I&G,;';.ir *l;'a;i :ar1-u,* l;"''L d-;
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4415. Dari Abu BurdalU dari Abu Musa RA5 dia berkata,
"Sahabat-satrabatku mengirimku kepada Rasulullah SAW agar aku
meminta kepada beliau hewan tunggangan untuk merek4 ketika
mereka (hendak ikut) bersama beliau pada perang ,usrah, yaitu
perang Tabuk. Aku berkat4 'wahai Nabi AllalL satrabat-sahabatku
mengirimku kepadamu agar e,ng[au me,mbawa mereka,. Beliau
berkata, 'Demi Allah, alru fidak membqi kalian sesuatu untuk
membawa lmlian'. Aku datang bertepatan beliau sedang marah dan
aku tidak menyadarinya. Aku kerrbati dengan perasium sedih atas
penolakan Nabi SAW dan takut Nabi SAW marah kepadaku. Aku
kembali kepada sahabat-sahabatku danme,ngabarkan kepada mereka
tentang apa yang dikatakan Nabi SAW. Tak lama kernudian, tiba-tiba
aku mendengar Bilal berserq 'Wahai AMuIlah bin Qais'. Aku
menjawabnya. Dia berkat4 'Sambuflall Rasulullatr SAW
memanggilmu'. Ketika aku datang kepadanya maka beliau bersabda,

'Ambillah dua pasangan ini 
-untuk enam wtta yang aku beli saat itu

dari Sa'ad- berangkatlah dengan membau,arrya kepada sahabat-
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sahabatmu dan kntakan, sesungguhnya Allah -atau beliau berkata

sesungguhnya Rasulullah SAI{- membawa kamu di atas hewan-

hewan itu, naikilah hewan-hewan tersebut'. Aku berangkat menuju

mereka dengan membawanya. Aku berkata, 'Nabi SAW membawa

kalian di atas hewan-hewan itu, tetapi demi Allah, aku tidak

membiarkan kalian hingga sebagian kalian berangkat bersamaku

kepada siapa yang mendengar perkataan Rasulullah SAW, jangan

sampai kalian mengira aku menceritakan kepada kalian sesuatu yang

tidak diucapkan Rasulullah SAW'. Mereka berkata, 'Engkau bagi

kami adalah orang yang jujur. Kami akan melakukan apa yang

engkau inginkan'. Abu Musa berangkat bersama sekelompok mereka

hingga mereka mendatangi orang-orang yang mendengar sabda Nabi

SAW, pencegahannya atas mereka dan kemudian pemberiannya

sesudah itu. Orang-orang ifu menceritakan kepada mereka seperti apa

yang diceritakan Abu Musa kepada mereka."

Keterangan Hadits:

{Bab perang Tabuk). Demikian Imam Bukhari menyebutkan
judul bab ini sesudah haji Wada'. Tentu saja hal ini tidak benar, tetapi

saya kira ia hanya bersumber dari sebagian penyalin naskah. Sebab

perang Tabuk terjadi pada bulan Rajab tahun ke-9 H sebelum haji

Wada'. Dalam riwayat Ibnu A'idz dari hadits Ibnu Abbas

bahwasanya ia terjadi 6 bulan sesudah perang Tha'if. Ia tidak

menyelisihi perkataan mereka yang menyatakan pada bulan Rajab
jika kita tidak menghitung bulan selebihnya. Nabi SAW masuk ke

Madinah dari Tha'if pada bulan Dzulhijjah. Tabuk adalah tempat

terkenal yang terletak di pertengahan jalan antara Madinah dan

Damaskus. Sebagian mengatakan jaraknya dengan Madinah adalatr

14 marhalah. Dia menyebutkannya dalam kitab Al Muhkam bahwa

Tabuk tergolong tsulatsi ash-shahih ftata yang terdiri dari tiga huruf
dan huruf aktrirnya tidak diakhiri oleh salatr satu dari tiga huruf
mu'tal, yal.ta alif, waw, dan ya'- penerj). Sementara Ibnu Qutaibah
menyatakan ia termasuk mu'tal. Hal ini dapat terlihat dari
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perkataannya, 'Ttrabi SAW datang kepadanya dan mereka menggali

$tabknuna) tempat airnya dengan bejana. Maka beliau bersabda,

'I(alian senantiasa menggalinya (tabkaunahc)", maka sejak itulah
dinamai Tabuk.

(yaitu perang 'Usrah). Di awal hadits bab dikutip perkataan

Abu Musa "Pada pasukan 'usrah (masa sulit;," yang diambil dari

firman Allah dalam surah At-Taubatr [9] ayat 117, -dbw 
elfrriJ,-!,

a,Jr (Orang-orang yang mengilafiinya pada masa sulit [usrah').la

adalah perang Tabuk. Dalam hadits Ibnu Abbar, l't3 
'r* 8:b 1,P.";ir s)-bT yy F e'!'fi jr,A? ,Jri ,a-J& ai,v (Dikntakan

kepada Umar, 'Ceritakan pada kami tentang urusan masa sulit'. Dia
berlrata, 'Kami keluar ke Tabuk pada musim panas dan lwmi pun
ditimpa kehausan 1). Hadits ini dinukil oleh Ibnu Khuzaimah.

Disebutkan dalam tafsir Abdunazzaq dari Ma'mar dari Ibnu

Aqil, dia berkata, 1, oi';;-t:i'& ,P lf 7 ei /#t e f eti?
i,-a;8t ei /#, Qi "ar q?p u.i o(i ,:6t 4:f e6 oT.H
f-Ait'y|S5 (Mereka keluar dengan sedikit hewan tunggangan

di musim yang sangat panas, hingga mereka menyembelih unta dan
minum air yang ada dalam lantongryta. Maka yang demikian itu
lresulitan air, hewan tunggangan, dan naflrah. Oleh karena itu,
dinamakan perang usrah [masa sulitJ).

Menurut pendapat yang masyhur, kata 'tabuk' termasuk kata
ghairtt munshaif (tidak dapat diberi bais kasrah dana tanwin di
akhirnya- penerj), sebab kata tersebut memiliki dua sifat, yaitu
mu'annots ftata jenis perempuan) dan alamiyah (nama benda).

Adapun mereka yang menggolongkannya sebagai kata munsharif,

maka yang dia maksud adalah sebuah tempat. Pemberian nama

"tabuk" tercantum dalam hadits-hadits shahih. Diantaranya hadits

Muslim, '!:t-3 # ri oiA,'nky $"runggt hnya l<nmu aknn datang

besok ke mata air Tabuk). Demikian juga diriwayatkan Ahmad dan
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Bazzar dari hadits Hudzaifah. Dikatakan, dinamakan demikian karena

sabda beliau SAW kepada dua orang yang mendahuluinya ke mata air

di tempat itu, pljr fi q.'9"* d) o (Kalian berdua senantiasa akan

menggalinya sejak hari ini).Ibnu Qutaibah berkata, "Karena sebab

inilah sehingga ia dinamakan 'mata air Tabuk'. Arti kata al bauk

sama dengan hafr (lubarrg)."

Hadits tersebut dinukil Imam Malik dan Muslim tanpa lafazh

ini. Keduanya meriwayatkarmya dari hadits Mu'adz bin Jabal, ffi
lirr ,e o1.ti oiu-,'6:y;SA'*t y,iin' ,r& dte'!W * et?;
ot.-J, Aifu ni ay i* Wu,,t *-\t'6, G;+ W,:! ;',f
:J q :er q )t:-Ht ,E ciati (Sesungguhnya mereka keluar pada

tahun [perangJ Tabuk bersama Nabi SAW dan beliau bersabda,

'Kalian besok akan mendatangi mata air Tabuk dengan izin Allah.

Barangsiapa datang kepadanya maka jangan menyentuh airnya'.
Kami datang kesana dan ternyata kami didahului oleh dua laki-laki
dan mata air seperti tali sandal yang menyemburknn sedikit air)."
Lalu disebutkan hadits tentang perbuatan Nabi SAW membersihkan

wajah dan kedua tangannya dari air itu, lalu mengembalikannya ke

mata air itu lagi sehingga mengeluarkan air yang sangat banyak dan

orang-orang pun minum dari air itu. Jarak Tabuk dengan Madinah

dari arah Syam adalatr 14 marhalah. Antara Tabuk dengan Damaskus

adalatr ll marhalah.l

Adapun penyebab perang Tabuk adalah apa yang disebutkan

Ibnu Sa'ad dan syaikhnya serta selainnya. Mereka berkata, "Suatu

ketika, kaum A1 Anbath (para petani) yang biasa datang membawa

minyak dari Syam ke Madinatr, mengabarkan kepada kaum muslimin

bahwa Romawi telah mengumpulkan pasukan. Mereka berkoalisi

dengan suku Lakhm dan Judzam serta para pemuka Arab yang lain.

Pasukan depan mereka telah sampai ke Balqa'. Maka Nabi SAW

I I marhalah : 44.352 M, Mu'jam lughat al fuqaha, Muhammad Rawwas Qalaji,
Dar An-Nafais. -ed.
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menyerukan kepada orang-orang untuk keluar." Beliau SAW
membeitahukan kepada mereka arah perang yang akan mereka
hadapi, seperti akan disebutkan pada hadits Ka'ab bin Malik.

Ath-Thabarani meriwayatkan dari hadits Imran bin Hushain, dia
berkata, ,;3j-e*,€ih Jilt r.r Lf ,et Jl,>-g ,apr,s)tbJ5€
iL;i il;a-3;u,st,,t vr 4,it ii z:suii L:S ff.ar1 

-ixo ifit
,it fa.tt- "{t r,i *3 * io';* dt'gu, 61 q,,1 n* *3
4y\ i.Jy:ts i' J?) i- 

',1ui 
p$r ji,? 'i+ "ls Lyit os,

ri'J,-ii',ry t'avit'*;-t ,j:;r'a*i ,s6 ,*:l usui ,r4-t-i1 (Kaum

Nasrani Arab menulis surat kepada Heraklius: sesungguhnya laki-
laki yang keluar dan mengalat sebagai nabi telah binasa dan mereka
ditimpa kemarau sehingga harta benda mereka habis. Makn
HeraHius mengirim seorang pembesarnya yang bernama eubadz
dan menyiapkan 40.000 personil pasukan. Berita itu sampai kepada
Nabi sAW sementara orang-orang [kaum musliminJ tidak memiliki
kekuatan. Adapun utsman telah menyiapkan rombongan dagang ke
Syam. Maka dia berkata, 'Wahai Rasulullah, ini 200 ekor unta
dengan segala perlenglapannya, dan 200 uqiyah'." Dia berkata,
"Alat mendengar beliau bersabda, 'Tidak aknn berbahaya bagi
utsman apa yang dikerjakannya sesudah hari ini'.). AtTirmidzi dan
Al Hakim meriwayatkan dari hadits Abdunahman bin Hibban seperti
itu.

Abu Sa'id menyebutkan dalam ?,rtab Syaraf Al Mushthofo d*,
Al Baihaqi di kitab Ad-Dala'il dari jalur Syahr bin Hausyab dari
AMurrahman bin Ghanm bahwa orang-orang Yatrudi berkata, ;J S-

I '!:r-3 (F ,,e\i'"p\1:, ;sat'"p,)t qti lril.lu .rj6 ,6rv uk,tt nriir
6l€ o{21 ,F:"lq t'* q :W' jr; ir d:Jl'l:* t tJt.,tur ir i,;J
(+'g'FF.,/')\i|-'$t:fl (Wahai Abu easim, jika engkau

benar, bergeraHah ke Syam karena ia adalah negeri tempat manusia
dibanghitlan dan negeri para nabi." Beliau pun melalairan serangan
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ke Tabuk dan tidak menginginkan kecuali Syam. Ketika sampai di
Tabuk, Allah menurunkan ayat dari surah Bani Israil, "Dan hampir-
hampir mereka membuatmu gelisah di negeri itu untuk mengusirmu

darinya."). Sanad-nya has an, tetapi murs al.

p-{ itEjr/ivi 6am meminta hewan tunggangan kepadanya

untuk mereka). Yakni sesuatu yang dapat mereka naiki dan membawa

perbekalan mereka.

^* J+t t'*i 1 (Atru tidak mendapati apa yang aku bisa

membawa kalian diatasnya). Dalam riwayat Musa bin Uqbah dari

Ibnu Syihab disebutkan , ,:^:b ''ii;$t o'4"1 lfti;;U"?'d? * ,Et
|-1i 4r )tb:\i',t"p :1'F ,ti i1rt ,'*i r 'i6i (seketompok orang

datang yang semuanya dalam kondisi sulit, mereka minta agar
mereka dibawa oleh beliau dan tidak ingin tertinggal. Beliau
bersabda, 'Aku tidak dapatkan [hewan yang dapat membawa
kalianJ'." Dia berkata, "Diantara mereka orang-orang dari kaum

Anshar dan bani Muzainah.').

Dalam kitab Al Maghazi Ibnu Ishaq disebutkan bahwa orang-

orang yang menangis tersebut terdiri dari tujuh orang;' Salim bin
Umair, Abu Laila bin Ka'ab, Amr bin Al Hammam, Abdullah bin
Mughaffal 

-sebagian 
mengatakan Ibnu Ghunm&-, Ulayyah bin

Zaid, Harmi bin Abdullah, hbadh bin Sariyah, dan Salamah bin
Shakk. Dia berkata, "Sampai kepadaku bahwa Abu Yasir Al Yahudi
(si yahudi) --{ikatakan Ibnu Yamin- menyiapkan perbekalan Abu
Laila dan Ibnu Mughaffal." Menurut sumber lain bahwa mereka yang

menangis adalah 7 orang bani Muqarrin, yaitu Ma'qil dan saudara-

saudaranya.

i*V (Ambitlah pasangan ini). Yakri dua unta yang

dipasangkan, salah satunya digandeng dengan yang lainnya. Sebagian

berkata, 'Maknanya adalah dua unta yang sepadan dan sama." Dalam

t Narra yang disebutkan ada 8 orang.
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riwayat Abu Dzar dari Al Mustamli disebutkan, #;3' ,rrU
(sepasang unta betina ini). Dalarn pembahasan tentang kedatangan
kaum Asy'ari disebutkan bahwa beliau sAw memerintahkan agar
diberikan lima ekor kepada mereka, lalu bersabd4"Ini adarah enam
ekor unta." Mungkin kejadiannya berlangsung lebih dari satu kali,
atau beliau menambahkan kepada mereka satu lagi setelah
sebelumnya diberi 5 ekor. Adapun kalimat, #-$r,fb: f-l' ,i,r'i
(sepasang ini dan sepasang rni) mungkin peringkasan dari periwayat
atau yang pertama dua dan yang kedua empat karena rafazh'al
qariin' mungkin digunakan untuk satu dan yang banyak. Adapun
riwayat yang menyebutkan, ,/*-t' i-Ljn, yakni disebutkan dalam

bentuk mudzakkar dan kemudian dalam bentuk mu'annats. pada
bagian pertama yang dimaksud adalatr kata ba'ifu (unta) karena
tergolong mudzakknr, sedangkan yang kedua berfungsi sebagai
pengkhususan bukan sifat.

W6) (Hewan-hewan ini dibeli). Dalam riwayat Al Kasymihani

disebutkan,'&6.t. Demikian juga dengan kalimat',*.fr;u1fr;l, dalam

riwayatnya disebutkan 1rd,t, tapi ini adalah kesalahan dalam

penyalinan naskah. Adapun yang benar adalah yang terdapat pada
riwayat mayorias, karena ia adalatr bentuk jamak kata yang tidak
berakal.

f ,t W (Saat itu dari Sa'ad). Hingga sekanmg, saya belum

menemukan secara jelas siapa yang dimaksud sa'ad di tempat ini.
Hanya saja terbetik dalam benak saya bahwa dia adalatr Sa'ad bin
IJbadah. Dalam hadits ini terdapat anjuran bagi yang bersumpah agar
membayar sumpahnya bila melihat apa yang lebih baik dariny4
seperti akan disebutkan pada perrbahasan tentang sumpah dan
nadzar- Sumpah tetap dianggap sah meski diucapkan saat marah.
Kami akan menyebutkan di tempat itu faidah-faidah lain dari hadits
Abu Musa
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{; ej {L\t * it'Jyr"oi *i"b; r*,, ; JU'*
-.,
vf , 

jd w3g l#t €, #l)d,V |-;tL:-,ri,:! ; J\
.q;.)-; A '; '^X y ,;; ,y oir. '^:;*' & ik'o( ,-?';

ot'.t;U'e,SAr * * $".r; ;ir, l,SG:tt,.

4416. Dari Mush'ab bin Sa'ad, dari bapaknya, "Rasulullah

SAW keluar ke Tabuk dan menunjuk Ali untuk menggantikannya.

Dia berkata, 'Engkau meninggalkanku pada anak-anak dan kaum

wanita?' Beliau bersabda, 'Apaknh engkau tidak ridha disisiku

menjadi seperti Harun dengan Musa. Sesungguhnya tidak ada nabi

sesudahlan'. Abu Daud berkata, Syu'bah menceritakan kepada kami,

dari Al Hakam, aku mendengar Mush'ab.

Keterangan Hadits:

Imam Bukhari meriwayatkan hadits ini dari Musaddad, dari

Yahya, dari Syu'bah, dari Al Hakam, dari Mush'ab bin Sa'ad. Yahya

yang dimaksud adalah Sa'id bin Al Qaththan. Al Hakam adalah lbnu
Utaibah.

;i tlti:t-; l*(Posisi Harun dengan Musa). Dalam

riwayat Atha' bin Abi Rabah yang dinukil dengan sanad yang mursal

seperti dikutip A1 Hakim di kitab Al lktil,beliau bersabda, 
t* 

--
',*:\ ,Y.$1,Lt :'du6'o,rt os ; ,tsi :6i q*r:#(,j uiirr (wahai

Ali, gantikan aku pada keluargalat, pukullah, ambil, dan berilah

nasihat." Kemudian beliau memanggil istri-istrinya dan bersabda,

" Dengarkanlah Ali dan taatilah "").

menceritakan kepada knmi...). Maksudnya hendak menegaskan

bahwa Al Hakam mendengar langsung dari Mush'ab. Jalur Abu Daud

-yakni Ath-Thayalisi- ini diriwayatkan dengan sanad yang maushul
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oleh Abu Nu'aim dalam kitab Al Mustakhraj, dan Al Baihaqi dalam

kitab Ad-Dala'il dari jalurnya.

qE ii,r ,*Ut e L3? :Ju *.f * *,i ;.
.qr .e 

C,Gi friir';sr'*.,i;- 
",x" 

ok ,,SG;it *,
'Fe Cu\',t1* "bi 

d, ;tr,;, &" iG,Lrp lw :itv,Sv

?\t'"F Q*: ot;* G?i ''trl ,;w jti- .;vr *- t^aLi

6l*;1Li-:. ,rrat €,4;:i. b*it LFE ,iv -'^;;;

*;,iwi| .q')'$G i;i!t\'* d',i,t ^*
r*',-;;i *. e;:i-LrJ( ,*j !t\t * 

";,',SG 
,',Sv 

^ft

tt:e*;;F g.€.6s
Ml7. Dari Shafwan bin Ya'la bin Umayyatr, dari bapaknya, dia

berkata: Aku berperang bersama Nabi SAW pada perang Usrah. Dia
berkata, "Ya'la berkata, 'Perang itu adalatr amalan paling aku

harapkan bagiku'." Atha' berkat4 Shafivan berkata: Ya'la berkata,
rrdku memiliki orang sewaan dan dia bertengkar dengan seseorang,

lalu salah satunya menggigit tangan yang lainnya 
-Atha' berkata:

Shafwan mengabarkan kepadaku, siapa diantara mereka yang

menggigit yang lainnya namun aku lupa- Orang yang digigit
menarik tangannya dari mulut orang yang menggigit hingga
mencabut salah satu gigi serinya. Keduanya datang kepada Nabi
SAW dan beliau tidak memberi ganti rugi apapun atas grgi serinya."

Atha' berkata: Aku mengira dia berkata, 'T.labi SAW bersabda,

"Apakah dia meletal<kan tangannya di mulutmu dan engkau

menggigitnya sealsn-alan di mulut lada jantan yang
menggigitnya?"
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Keterangan Hadits:

ilt *t * tO' ,,I." dt t o17 1lt" berperang bersama

Rasulullah SAW pada perang Usrah). Demikian dinukil kebanyakan
periwayat. Dalam riwayat As-Sarakhsi dinukil dengan kata Usairah,
yakni dalam bentuk tashghir.

q.b /rt:,bt 6t't1'atpt'ait.,iF- &tg (ya'la berkata, "perang

itu merupakan amalan paling alu harapkan bagiku"). Pada

pembahasan tentang sewa menyewa telah dinukil dengan redaksi
yang global. Namun, kata a'maali (amalanku) lebih shahih.

;Lib Si 6tna' berkata). Pernyataan ini dinukil dengan sanad

yangmaushul melahti jalur yang disebutkan pada awal hadits.

f?i'riti,;thb S6- . ;7r'ri- t;A:Jri "fr 6rJ;t'#" 7i d, ogl

-q g\r'oal t-;ifiirt* (Aku memiliki orang sewaan. Dia

bertengknr dengan seseorang dan salah seorang dari mereka

menggigit tangan yang lainnya. Atha' berkata: Shafwan

mengabarlran kepadalu siapa diantara mereka yang menggingit
tangan yang lainnya namun aku lupa). Penjelasan hal ini akan

dikemukakan pada pembahasan tentang diyat.

80. CeritaKa'ab bin Malik

(&c_.ur ig6, &:>,lyi-? it ,S';,

Dan firman llJ,lah Azza Wajalla, "Bagt tiga orang yang
ditangguhkaz." (Qs. At-Taubatr : I I8).
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;b 0i Iy i t' I i' * i,f")t';, * 7V it*
,iu -* r i, f tv oki- IY i f .; I'
",*, Jtt ! ; ,fu "* ;-rk't rH-,ilu ; *'+
e.\\a'":'ii €*, y\t ;* \t );;;'-u!t ;
tt:,-;i *-,! lr 2\i1" g.'.k* 6? ,1!i es'r

,i.:; ? +;- *, lrit J- ir Jr-rt" d\'W'ok
;,

; -;'48.:? l,;"e"u';:t|l'.,-\t'* &
6'r'*)r Sstat;; f '.,.;r,U *;yhtJ*yt );'.
os 

-.Q 

/8t q. $i ix. uk ',:ls , +'r1:- w,. ;.Li '*i
'$)t_€,'^b'.k'f ';f |:,s;iU"f,"f ;t qf C
'$t.€t41; ;L E )yt, * sY"iAr.tl a4 .;rit

u7r\tir"p "j *tf h' ;* i'sii''Jii"{t'".':'Fr
Fj y bt,k y,,Syt t;tV i'r';it'lj,b.Uk &'6h
;"t,t}# (r:t-;', d':w|st4.t:F 5f-$,!y? ,a

,:r-,-; Ls.nt *, e;f;,t ir,ai bfiA.'ili'4
';.^*, rt,"F *, y\t & :t );t y t:r,:litt
,t|};joi L-| b3 t J ,".ir )v -orri;sr'*i- \ie Lg
X *:1,tii;V: t?j y,Jf"nr {i &'ri'"ob
l,,t S*r'#;i,i>tlil'i 'Set *b'b -;jp,&.*'t 

^l'
,:&.,'fr*t'6.r!oi'4,a o;A6 *t *\t *
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,s'd- J7'*,*):Gr:i,o,1 eJlC,* ii It q''6

F, *\t -u lt,:;;'u;G,'*,ir /6rr.*r ,r e,

,i i;;:-rx ';xi ,i- tai .Qa ,s:G u ,_*i'{, A or.*,Jirt
'o- 

t 
-

fi lt'c-*i ,:#\ 5t^a,',tl'rJ;.'-"t:ir |#i i ,i';
tr;i & o_rJ1'* # il li'-a i .-'ri'i ,*
J.'rM-'* ,Ua Qt'#i('Fri'olr:':JJ' ,\'ilt brwi

\tr ,j* it J;r gt? *.- o,3t q.'-L? ti1|.& ,:t:,

*trr;;'*3r\uri\ J,;if *1';A -*t*
& *, J;' o74 lt:Ar ,, irr ''G f uL''si btfut

S* c :!|iF euy r3ib ,!* * .* *: {.?'t

€ i,y.':,;(,:; J *i,S -, G- :4+ q i,y; iA'su,r

ryu I' J;r t- ltr,:'i v'q,,F'; tdi* *
';l;{ ,So .:*i+ ilr ,.k *t J;r'.sa .tt'tt+
q-(lt f fi ,*;t r*;{.o \s &;'fi 4 *,,1:C

f:(, e: n + ob LKi, nu ^bL,4 L?1,it^,_lsi|
Jf &ilu *; y \t;* y,' J;rL\,Et',*f i
,"e;-r 

-:*tit ye',yf 'J ;ti;t,+qt e*
otsi ,e',G *t y\t * lnt Jyr'&?t ,xi:"*'.XG
ffi,/6,'*{*'"; ft y.gp *r]" *147sritt;sj-'ii#:r gt"r'ry-V4 ,ttrfr;"lt iiv ui';;
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Fj *ht J* lnr Jyr'e,p 4*t1.ire.
J;,ry l' - i;1;,f;r,:rt';1!-,L'#G )'ey
; qf '.;;',J\;-,iG'i,*zj:r'-;.J'# ^b'.*
:r;b'.-_iil.ri'6 Ji,'& i ,d_,Sw ^;+;'.5;

'oi |.;7i r;fur Jif il?:'- d;'i 
iur, ;\,J |ai

'+U y,j ,#t,ys :.{l*, ,i'-ryiL"i:-
'qti ii,r 

,"8-t e:r&77f u--x;-;;t;$*:i
,iut'rr; y.;"t<! J,y"e V A:t-, ,>-tL'Oif ,4 ,',*
;t* e';-i v, "ii'6 *'"'!,i ,i*',1 ,S.rs i lj l
,G1*'-ta ua Ci ,rL,i &ht & At li, Jt- .irb *k
4;G* q qJ,*r'rlr.,io..! ir' ',* &?
'of oj;3"'ai t- .p r1;'c;,\1 * lil; u ari :j trrr-

.Lr1-Lr Lr*, &?rt ;* :, );r'it.*t*r ak't
^*ir ,!* )itr Jt-r'rt;;r'o3;'*6 ok ioriAt'.,4;'i?$ 

*f;of o',ri -? ,$ii;tr" lti .:5 *i
-:y v6 o>tl, ,i rlo t,6;i ni ,6 e|y |i '.^i;'"i

*3t ii i;rj,ricrci c.,Lt;;i .u k " :p q|ry *
rt<ii #* #; d.trfi.letSt-^Xi'; JyjU;at
j:" lt ,S;; ,#, .d.6r?t tt-;;; ,i?i Ut:)'r:
:&:&iA 9i,t-of;rt6g* *'"A:J.Jit *iy\,
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C) er;7r\r * e-k;L6Ul#:,o6trau
e ($3 titl-i";v eGG tl{' ,il) }*3 |rJt ,P Ut .*;i
,t olt o)'- ot.|of. o'-,o,.'..-1 t o2i.1 ,n1. .,./o.,, -t,ctt (5e ,t'&?, r4t "*i '.:?J 6 fit cir({ Wi
,Lf s# rj ,gt;\i g. o*f , ,;pilit g1tAt *e
'r-1; * €rt*'eli .l-jyh,,k ltJ;, q')

; t, ?i ,*tfl' ';4f :!?"b,* e.,S;it,1:t'*st
ti;r,|o-ty. *l * &',*i ri1,, ptr li rt;ii,'i q i el
,/J, ;3-;;,1 

"i: 
",!' iG tl & * ;;i {;;'Jir

'+:L *3 it $:,i;$,4 yg,ti-L'rl,; F'4r"1
2 Or,i;:e u.i t ,'Jl'.iyl-r' * 

"; 
r; ior; ,^1b'.5i .e ,/6t

,h . ; ,; t c t1 .' '-.:7' ,i. ^,'€# 4J b$i :.Sa \:i;:rihr l--f ,*tJ J, aq ':)iJi

-qt-*'*tri .*f f;r, \, ,iAbr* { L:"|'.:.sa
,t\*yt gn 

"yi 
6 * lv .rr:;-,Jt ttly J* q;'t

';,i ;- ?lu, 4 r&u,?f * rtu, 
yi aqi r,#

e; *c,iy & .'ii;4'oer,'4e,$17 i f ,b JU

u +w'rf 4 n'.f;V'"x. (i :+ s$i* * i ry At
i$" .:,rL.t; ri bJd ,a;*711 ar;rra ior 'dk- li'l;4,,

J A i,# r"fii A :- :JA."yj''u Ai u-"j :rir; tt
y\t * it );, ,:i; tiy'd,,*st'u ilJ or:;ri'.*1 ti1

J#'oi t;ir; *:r1;n h' ,k *t J;riy,sui qy *t
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.4'F't: e*t i .y ,jrl r.1;.ii ric 7f @Li ,Lii ,tf,;t
t,eF *\Gfrt,e.i)!'a*ui e +G J\,tr",r,

,>t--" iirr .,i;=;,".-{s Sti .;\tr r$ d ?'rg_ &"f*
j).--," 3l I' J;r 6- ,uw &j ^!Li'';" l,t J)., 

^Xi i
,y ,iuj {^-:*i oi ;5:'k 41n ;i A ,eb 6, ^Xi G

Jt)r !,t:d itk;:16 )tiit:uu ,r:V-r"6{,
! ,*f A J Jt,., .trA yV Jt o6 11 ,rf ,y ors C ;;t
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"tr:, 
*r.q; fiik r

'F'F, + ir *r* it ;i, J+ ,>-.-,J. 
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i ;& & *, q'*3'& 
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',/.it*ii ilr ?t C;aj' ,*de (t*,r;;.,
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ii:p,JG.".i.i ly';* r:.:y,* ",1\*,f **i *\, ,k lt ,5i., o;ti .7iie 

"s'of 
*;".rtL
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'u-r.t-4:it1"'n-,3r * iitr ptr *> *; *h, ,k Ii,
- yt; [r rv :q,.rr] qa;:rla)r t tiir-{; Jf :a\r,

o., ,i.o? !," -,, ... o.4.o. t, I .-o' n ;,* € p,-t>r-,l J.'u oi u- U d i"e io,'€i
'cLJ\:ti'^Ik o;i l'oi'x1: + hr ,& .l' J;) G:e u
?;Sti;i q;s i.i)_Jsut rr; dr:k'*i**
jy'#r r'r1 p5 luroytV) ,Jr;r'!rqib,*tr Ju 6

:U{ ju tq" :.rlrl <+a-,ii, eF *,?;f ail' L$-ai
J:" |'J;, C Eri'uri li'*66, ,$,* kj
:t J-r'L3ij;#';lLt)'#t:t,{ t& f *, * \t

a. A t\ .
nbr:ar iu U1;,f h' ;rt ;- 6:;i {-,r ^;r, \t _r*
; u* t i' ?t qlt'J, [r r,r :qy'r] (&y-*r' ajidr,

,i\r-e\'iLbL}* s;i i:s*\l:6q'^r)x ,i, ct' 1?t
.L s;'

4418. Dari Ibnu syihab, dari Abdurrahman bin Abdul; ;*
Ka'ab bin Malik, bahwa Abdullatr bin Ka'ab bin Marik -{ia adalatr
penuntun Ka'ab diantara anak-analmya ketika Ka,ab buta- dia
berkata: Aku mendengar Ka'ab bin Malik meirceritakan ketika dia
tertinggal dari kisah Tabuk. Ka'ab berkat4 ecdku tidak pernah
ketinggalan Rasulullah SAW dalam suatu peperangan yang
dilakukannya, kecuali perang Tabuk. serain itu aku juga tidak ikut
perang Badar. Namun, beliau tidak mencela orang yar.rg tidak ikut
perang badar. sesungguhnya Rasulullah sAw keluar menginginkan
rombongan dagang Quraisy hingga Allah mengumpulkan/
mempertemukan mereka dengan musuh mereka tanpa perjanjian
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sebelumnya. Sungguh aku telah menyaksikan bersama Rasulullah

SAW malam Aqabah ketika kami berjanji setia kepada Islam. Aku
tidak suka bila ia ditukar dengan perang Badar, meskipun perang

Badar lebih dikenal diantara manusia daripada peristiwa itu. Adapun

ceritaku bahwa aku belum pernatr lebih kuat dan lapang (dibanding)

ketika tidak ikut beliau pada perang itu. Demi Allah, aku tidak pernah

mengumpulkan sebelum itu dua tunggangan hingga aku

mengumpulkan keduanya pada perang tersebut. Rasulullah SAW
tidak pemah menginginkan perang kecuali memalingkan kepada yang

lainnya. Hingga ketika datang perang tersebut Rasulullah

melakukannya disaat cuaca sangat panas dan menghadapi perjalanan

sangat jauh serta padang tandus, ditambah musuh dalam jumlah yang

besar. Beliau mengemukakan urusannya secara terang-terangan

kepada kaum muslimin agar mereka bersiap-siap dengan baik dalam

peperangan mereka. Beliau mengabarkan kepada mereka arah yang

menjadi sasaran. Kaum muslimin yang menyertai Rasulullah SAW
sangat banyak. Nama-nama mereka tidak dapat dikumpulkan oleh
satu kitab." Ka'ab berkata, "Tidaklah seseorang yang ingin
menghilang dari pasukan itu melainkan mengira tidak akan diketahui

selama tidak diturunkan wahyu tentang dirinya. Rasulullah

melakukan perang itu ketika buah-buatran telah ranum dan pepohonan

mulai rimbun. Rasulullah bersiap-siap dan kaum muslimin
bersamanya. Aku pun berangkat pagt-pagl agar bersiap bersama

mereka. Aku kembali dan belum melakukan sesuatu. Aku berkata

kepada diriku, 'Aku mampu melakukan persiapan itu'. Aku tetap

dalam kondisi demikian hingga orang-orang telah bersungguh-

sungguh. Pagi harinya Rasulullah dan kaum muslimin bersamanya

dan aku belum menyelesaikan persiapanku. Aku berkata, 'Aku akan

bersiap sesudahnya safu atau dua hari'. Kemudian aku menyusul

mereka. Aku pergi dipagi hari setelah rnereka berangkat untuk
bersiap-siap. Namun, aku kembali dan tidak mengerjakan sesuatu.

Kemudian aku berangkat lagi keesokan harinya dan kembali tanpa

rnelakukan apapun. Aku tetap demikian hingga mereka telah jauh dan

menghampiri tempat peperangan. Aku berkeinginan berangkat dan
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menyusul mereka dan alangkah baiknya sekiranya aku mengerjakan

itu. Namun, hal itu tidak ditakdirkan bagiku. Maka jika aku keluar

diantara manusia 
-setelah 

keluarnya Rasulullah SAW- aku

berkeliling diantara mereka sungguh menyedihkan batrwa aku tidak

melihat kecuali laki-laki yang bergelimang kemunafikan atau orang-

orang yang lemah diantara mereka yang diberi Allah maaflampunan

[untuk tidak ikut perang]. Rasulullatr SAW tidak menyebutku hingga

sampai ke Tabuk. Ketika beliau sedang duduk diantara kaum

muslimin di Tabuk, beliau berkata, 'Apa yang dilalatkan Ka'ab?'
Seorang laki-laki dari bani Salimah berkata, 'Watrai Rasulullah, dia

ditahan oleh pakaiannya dan rasa takjub terhadap dirinya serta

pakaiannya'. Mu'adz bin Jabal berkata, 'Sangat buruk apa yang

engkau katakan. Demi Allah wahai Rasulullah, kami tidak
mengetahuinya kecuali kebaikan'. Rasulullah diam." Ka'ab bin Malik
berkata, "Ketika sampai kepadaku bahwa beliau telah bergerak

pulang, maka timbul kegelisahan pada diriku. Aku mulai mengingat-

ingat kedustaan. Aku berkata 'Alasan apa yang membuatku keluar
dari kemarahan beliau besok?' Aku meminta bantuan atas hal itu dari
semua orang bijak diantara keluargaku. Ketika dikatakan;

Sesungguhnya Rasulullatr hampir sampai, maka hilanglah kebatilan
dariku. Aku mengetatrui batrwa aku tidak akan keluar darinya
selamanya dengan suatu kedustaan. Aku bertekad untuk jujur
kepadanya. Pagi harinya Rasulullah tiba. Biasanya apabila datang dari
perjalanan, beliau memulai datang ke masjid lalu shalat kemudian

duduk untuk [berbicang-bincang dengan] orang-oftrng. Ketika beliau

melakukan hal itu, maka orang-orang yang tidak ikut berangakat

perang mulai berdatangan. Mereka pun mengajukan berbagai alasan

kepadanya dan bersumpah 
-jumlah 

mereka lebih dari 80 laki-laki-
Rasulullah SAW menerima dari mereka apa yang tarnpak pada

mereka, membaiat merek4 serta memohon ampunan unfuk merek4

dan menyerahkan perkara batin mereka kepada Allah. Aku pun

datang kepada beliau. Ketika aku memberi salam beliau SAW
tersenyum dengan senyuman orilng marah kemudian bersabda"

'Kemarilah'. Aku datang berjalan hingga duduk dihadapannya.
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Beliau berkata kepadaku, 'Apa yang menyebabkanmu tidak ihtt?
Buknnkah engkau telah membeli hewan tungganganmu?' Aku

berkata, 'Benar, sesungguhnya demi Allah, sekiranya aku duduk pada

selainmu diantara penduduk dunia, niscaya engkau akan melihat

bahwa aku akan keluar dari kemarahanmu dengan suatu alasan. Aku

diberi kemampuan bersilat lidah. Akan tetapi demi Allah, sungguh

aku telah mengetahui jika aku menceritakan kepadamu hari ini cerita

dusta dan engkau ridha dengannya, maka hampir-hampir Allah
menjadikanmu murka kepadaku. Sekiranya aku menceritakan secara

jujur engkau akan marah kepadaku. Namun jika aku mengatakan

yang benar kepadamu, maka engkau akan marah kepadaku dan

sesungguhnya aku mengharapkan ampunan Allatl. Tidak, demi Allah
aku tidak memiliki alasan apapun. Demi Allah, aku tidak pernah lebih

kuat dan lebih lapang dibanding ketika aku tidak ikut bersamamu

dalam peperangan itu. Rasulullah SAW bersabda, 'Adapun yang ini
telah berkata jujur. Berdirilah hingga Allah memberi keputusan

kepadamu'. Aku berdiri. Lalu datanglah orang-orang dari bani

Salimah mengikutiku dan berkata kepadaku, 'Demi Allah, kami tidak
mengetahuimu melalnrkan suatu dosa sebelum ini, dan sungguh

engkau mampu untuk memberi alasan kepada Rasulullah SAW
sebagaimana alasan mereka yang tidak furut dalam peperangan itu.

Sungguh telatr cukup bagi dosamu permohonan ampunan Rasulullah

SAW untukmu'. Demi Allah, mereka terus menerus mengecam

sikapku hingga aku ingln kembali dan mendustai diriku. Kemudian

aku bertanya kepada mereka, 'Apakah ada seseorang yang mendapati

hal ini bersamaku?' Mereka berkata, 'Benar. Dua laki-laki

mengatakan seperti yang engkau katakan dan dikatakan kepada

keduanya seperti yang dikatakan kepadamu'. Aku berkata, 'Siapa

keduanya?' Mereka berkata, 'Murarah bin Ar-Rabi' Al Amiri dan

Hilal bin Umayyah Al Waqifi'. Mereka menyebutkan kepadaku dua

laki-laki yang telatr ikut dalam perang Badar. Pada diri keduanya

terdapat suri tauladan yang baik. Aku tetap pada pendirianku ketika

mereka menyebutkan keduanya kepadaku. Rasulullah SAW melarang

kaum muslimin untuk berbicara dengan kami bertiga di antara
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mereka yang tidak ikut dalam peperangan. Kami pun dijauhi orang-
orang dan mereka berubah sikap atas kami hingga negeri pun
mengingkari dalam diriku seakan-akan bukan negeri yang aku kenal.
Kami tinggal dalam keadaan demikian selama 50 malarn. Adapun
kedua sahabatku, mereka tinggal dan rnenetap di rurnah keduanya dan
menangis. Sedangkan aku yang paling muda diantara mereka dan
paling kuat. Aku keluar dan tunrt shalat bersama kaum muslimin.
Aku berkeliling di pasar-pilsar dan tidak seorzlng pun yang berbicara
denganku. Aku datang kepada Rasulullah SAW dan memberi salam
kepadanya dan beliau berada di rnajlisnya sesudah shalat. Aku
berkata kepada diriku, 'Apakah beliau menggerakkan kdua bibimya
membalas salamku atau tidak?' Kemudian aku shalat dekat dengan
beliau dan mencuri pandangannya. Apabila aku menghadap kepada
shalatku maka beliau menghadap kepadaku dan bila aku telah selesai
maka beliau berpaling dariku. Hingga berlalu waktu yang cukup lama
dalam kondisi seperti itu dan hubungan dengan orang-orang juga
menjadi renggang, maka aku berjalan dan menaiki tembok kebun Abu
Qatadah. Dia adalah anak pamanku dan orang yang paling aku sukai.
Aku memberi salam kepadanya tetapi demi Allah dia tidakmembalas
salamku. Aku berkata, 'Wahai Abu Qatadall aku bersumpah
kepadamu atas nama AllatL apakah engkau megetahui bahwa aku
mencintai Allah dan Rasul-Nya?' Dia diam. Aku mengulangi dan
memintanya untuk menjawab, tetapi dia tetap diam. Aku mengulangi
hal itu dan memintanya dengan sungguh-sungguh. Maka dia berkata,
'Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui'. Kedua mataku meneteskan
air mata dan aku kembali hingga menaiki tembok." Dia berkata,
"Ketika aku sedang berjalan di pasar Madinah, fiba-tiba seorang
nabthi dari penduduk Syam, diantara mereka yang biasa datang
membawa makanan untuk menjualnya di Madinah, dia berkata,
'Siapa yang menunjutkan kepadaku Ka'ab bin Malik?' Orang-orang
pun mengisyaratkan kepadaku. Hingga ketika dia dataag kepadaku,
dia menyerahkan surat dari raja Ghassan dan temyata isinya, 'Amma
ba'du, sungguh telah sampai kepadaku bahwa satrabatmu telah
memperlakukanmu dengan tidak bailq Allah tidak menjadikanmu di
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suatu tempat dalam keadaan terhina dan tersia-siakan. Berangkatlah

dan bergabung bersama kami niscaya kami akan menyantunimu'.
Aku berkata ketika membaca surat itu, 'hri juga termasuk musibah'.
Aku pergi ke tempat perapian dan membakarnya. Hingga ketika telah

berlalu 40 malam dari 50 malam, ternyata utusan Rasulullah SAW
datang kepadaku dan berkata, 'Sesungguhnya Rasulullah SAW
menyuruhmu untuk menghindari istrimu'. Aku berkat4 'Apakah aku

menceraikannya atau apa yang aku lakukan?' Dia berkata, 'Tidak,
bahkan engkau menghindarinya dan tidak mendekatinya'. Beliau
mengirim utusan pula kepada kedua sahabatku sama seperti itu. Aku
berkata kepada istriku, 'Pergilah kepada keluargamu dan tinggal
bersama mereka hingga Allah memberi keputusan pada urusan ini'."
Ka'ab berkata, "Istri Hilal bin Umayyah datang kepada Rasulullah

SAW dan berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya Hilal bin
Umayyah adalah orang yang tua dan sendirian, dia tidak memiliki
pembantu, apakah engkau tidak suka bila aku melayaninya?' Beliau
berkata, 'Tidak, tetapi janganlah dia mendekatimu'- Dia berkata,

'Sesungguhnya dia derni Allah tidak bergerak untuk melakukan

sesuatu, demi Allah dia masih saja terus menangis sejak terjadi
urusannya ini hingga hari ini'. Sebagian keluargaku berkata

kepadaku, 'Sekiranya engkau minta izin kepadanya tentang istrimu
sebagaimana dia memberi izin kepada istri Hilal bin Umayyah untuk
melayaninya'. Aku berkata 'Demi Allah, aku tidak minta izin kepada

Rasulullah SAW tentangnya. Aku tidak tahu apa yang dikatakan

Rasulullah SAW apabila aku minta izin kepadanya tentang istriku.

Sementara aku adalatr laki-laki yang masih muda. Aku tinggal
sesudah itu selama l0 malam hingga cukup 50 malam ketika
Rasulullah SAW melarang berbicara dengan kami. Ketika aku shalat

fajar pada subuh ke-50 aku pun mengambil tempat di atas nrmahku.

Ketika aku sedang duduk dalam kondisi mengingat Allah dan jiwaku
terasa sempit serta bumi yang luas pun terasa sempit, tiba-tiba aku

mendengar seruan dari puncak gunung Sala', srulra itu terdengar

sangat keras, 'Wahai Ka'ab bin Malik, bergembiralah'. Dia berkat4
*r\h bersungkur sujud. Orang-orang pun pergi rnemberi kabar
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gembira kepadanya. Mereka pergi juga kepada kedua sahabatku

menyampaikan berita gembira. Seorang laki-laki memacu kudanya

kepadaku dan seseorang dari suku Aslam berjalan, lalu naik ke atas

bukit, dan suara lebih cepat daripada kuda. Ketika orang yang

suaranya aku dengar memberi khabar gembira itu sampai

dihadapanku, maka aka melepaskan pakaianku untuknya. Aku
memakaikan kedua pakaian kepadanya karena berita gembira yang

disampaikannya. Demi Allah, aku tidak memiliki selain keduanya

pada saat itu. Lalu aku meminjam dua pakaian dan memakainya. Aku
berangkat kepada Rasulullah SAW dan oriurg-orang pun

menyambutku berbondong-bondong. Mereka mengucapkan selamat

atas diterimanya taubatku. Mereka berkata, 'Selamat bagimu atas

diterimanya taubatmu kepada Allah'." Ka'ab berkat4 'Tlingga aku

masuk masjid dan temyata Rasulullah SAW duduk dikelilingi orimg-

orang. Thalhah berdiri kepadaku dengan segera dan menjabat

tanganku serta mengucapkan selamat atasku. Demi Allah tidak
seorang pun kaum Muhajirin yang berdiri selain dia. Dan aku tidak
melupakan hal itu bag, Thalhah." Ka'ab berkata, "Ketika aku
memberi salam kepada Rasulullatr SAW, rnaka wajah Rasulullah
memancarkan cahaya bagaikan sepotong bulan. Kami mengetatrui hal
itu darinya. Ketika aku telah duduk dihadapnnya aku berkat4 'Wahai

Rasulullah, sesungguhnya diantara taubatku batrwa aku akan berlepas

diri dari hartaku sebagai sedekah kepada Allah dan Rasul-Nya'.
Beliau bersabda 'Tahanlah untulonu sebagian hartamu, hal itu lebih
baik bagimu'. Aku berkat4 'sesungguhnya aku menahan bagianku
yang ada di Khaibar'." Aku berkatq 'Wahai Rasulullatr,

sesungguhnya Allah hanya menyelamatkanku dengan sebab

kejujuran, dan sesunggunya diantara taubatku, aku tidak akan

berbicarq kecuali kebenaran selama aku masih hidup'. Demi Allah,
aku tidak mengetahui seorang pun kaum muslimin yang diuji Allah
pada kebenaran perkataan -sejak aku menyebutkan hal itu kepada

Rasulullah SAW- lebih bagus daripada ujian yang ditimpakan
kepadaku. Sejak menyebutkan hal itu kepada Rasulullalr, aku tidak
pernah sengaja melakukan kedustakan hingga hari ini. Sungguh aku

FATIIUL BAARI _ 393



berharap Allah akan memeliharaku pada sisa usiaku. Allah

menurunkan kepada Rasulullah SAW, 'Sungguh Allah telah

menerima taubat Nabi dan kaum Muhajirin 
-hingga 

firman-Nya-
jadilah bersama orang-orang yang benar'. Demi Allah, Allah tidak

pernah memberikan nikmat kepadaku 
-sejak 

aku diberi hidayatt

kepada Islam- yang lebih agung daripada kejururan terhadap

Rasulullah SAW, batrwa aku tidak berdusta kepadanya sehingga aku

(tidak) binasa sebagaimana orang-orang yang berdusta binasa.

Sesungguhnya Allah berfirman tentang mereka yang berdusta ketika

turun wahyu dengan seburuk-buruk sebutan yang ditujukan kepada

seseorang. Allah berfirman, 'Sungguh mereka akan bersumpah atas

namo Allah pada kamu jika telah kembali -lttngga firman-Nya-

sesungguhnya Allah tidak ridha terhadap orang-orang yang fasik'."
Ka'ab berkata, "Kami yang tiga orang ditangguhkan dari urusan

mereka yang diterima alasannya oleh Rasulullah SAW tersebut,

ketika mereka bersumpah kepadanya. Lalu beliau SAW membaiat

mereka serta memohon ilmpunan bagi mereka. Rasulullah

mengembalikan urusan kami hingga Allah memberi keputusan. Maka

itulah firman Allah, 'Dan bagi tiga orang yang ditangguhknn'. Apa

yang disebutkan Allah (Vakni kata khullifuu) bukan berarti

ditangguhkan atau terhalang dari peperangan. Bahkan yang dimaksud

adalah urusan kami ditangguhkan dan dikembalikan kepada Allah.

Berbeda dengan mereka yang bersumpah kepadanya dan mengajukan

alasan, dimana alasan itu langsung diterima dari mereka.

Keteranean lladits:

(Cerita Ka'ab bin Malik dan firman Allah, "Bagi tiga orang

yang ditangguhkan"). Penjelasan tentang'ditangguhkan' akan

disebutkan pada akhir hadits.

*it.:- iir :*Li.iJJ6 ol ,# n ii,r .ri i.,t*}t r:? ,f (Dari

Abdurrahman bin Ka'ab' bln' Malik'toi*o Abiullah'bin Ka'ab).

Demikian dinukil kebanyakan periwayat. Dalam riwayat Az-Znhi
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pada sebagian hadits ini disebutkan, "Dari Abdurrahman bin Ka,ab
bin Malik", yakni paman Abdurrahman bin Abdullah (periwayat
hadits ini darinya). Dalarn riwayat lain disebutkan dari Abdullah bin
Ka'ab sendiri. Ahmad bin Shalih berkata 

-sebagaimana 
dikutip Ibnu

Mardawaih-, 'Adapun Az-Ztthri mendengar bagran ini dari
Abdullah bin Ka'ab sendiri. I-alu dia mendengar hadits ini secara
panjang lebar dari anaknya Abdurrahman bin Abdullatr bin Ka,ab.
Lalu dinukil pula darinya dengan redaksi, *Dari Abdurrahman bin
Abdullah bin Ka'ab, dari pamannya Ubaidillah". Kemudian
tercantum dalam riwayat Ibnu Jarir dari jalur Yunus dari Az-zlhi
diawal hadits tanpa sanad.

Az-Ztrhi berkata, '?.asulullatr SAW melakukan perang Tabuk
dan menginginkan kaum Nasrani Arab dan Romawi di Syam. Hingga
ketika sampai di Tabuh beliau tinggal belasan malam. Di sana, beliau
sAw ditemui utusan Adzrah dan utusan Ailah. Rasulullatr sAw
membuat perjanjain damai dengan mereka dengan syarat membayar
upeti. Kemudian beliau kembali dari rabuk dan tidak melewatinya.
Allah menurunkan firman-Nya dalam surah At-Taubah f9l ayat ll7,
t)A ebL7, d'r*;y_j.J' ,r;t\t3 u-r+Lstt'ri, & Xi,i ;+r; ili
(Sesungguhnya Allah telah menerima taubat Nabi, orang-orang
Muhajirin dan orang-orang Anshar, yang mengihtti Nabi daram
masa kesulitan). Tiga orang yang ditangguhkan berasal dari kaum
Anshar bersama 80 lebih laki-laki lain. saat kembali, ketiga orang itu
berkata jujur dan mengakui dosa mereka. Adapun serain mereka
berdusta dan bersumpah bahwa mereka tidak ikut berperang karena
halangan/udzur. Nabi sAw menerima alasan mereka Lalu beliau
melarang berbicara de,ngan ketiga orang tadi." Az-Zrfirr berkat4
"Abdurrahman bin AMullah bin Ka'ab menceritakan kepadaku. Dia
menuturkan hadits secara panjrng lebar."

f.|f 
'ry'O'&.1pU adalah penuntun Ka'ab diantara anak-

analcnya). Dalam riwayat Al Qabisi di tempat ini -begitu pula dikutip
Ibnu As-Sakan pada pembahasan tentang jihad- disebutkan, L4.lr-,
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(dari rumahnya). Tapi kata 'baniihi' (anak-anaknya) lebih tepat.

Dalam riwayat Ma'qil dari Ibnu Syihab yang dikulip Imam Muslim

disebutkan, Fie-l Fir'rit :9 Sti ;ts'16:F'+i',4 f 'uai'& t

*t y f' ,rp )U J?: yhbt (Dia adalah penuntun Ka'ab ketika

matanya buta dan dia orang. yang paling mengetahui diantara

kaumnya dan paling perhatian terhadap hadits-hadits para sahabat

Rasulullah SAW.

't$ f Ketitra dia tidak itnil). Maksudnya, pada waktu dia

tidak ikut.
t, -, o'!J::jF 

r4l/l (Kecuali pada perang Tabuk)- Imam Ahmad

menambahkan dari riwayat Ma'mar, 6t? :j'F 7\ et (Ia adalah

perang terakhir yang dilakuknn beliau). Tambahan ini diriwayatkan

Musa bin Uqbah dari Ibnu Syihab tanpa sanad. Serupa dengannya

dalam Ziyadat Al Maghazi karya Yunus bin Bukair dari riwayat

mursal Al Hasan.

Kalimat, t3;i Z6-ii (beliau tidak mengecam seorang pun),

dinukil pada pembahasan perang Badar melalui sanad ini dengan

redaksi, rb( lrr l6i" {t (Allah tidak mengecam seorang pun).

' iirg (Kami saling mengikat janil.Yal<rd sebagian kami

mengikat perjanjian dengan sebagian yang lain ketika kami membaiat

untuk Islam dan jihad.

/uJ' d;ti')3i.U'g'oyr luofipun Badar lebih dikenal

orang). Maksudnya, lebih banyak disebut-sebut dan dikenang. Dalam

riwayat Yunus dari Ibnu Syihab yang dikutip Imam Muslim

disebutkan,+/d' e.tF)iki:UU€ og (Meski Badar tebih

banyak disebut/dikenang diantara manusia daripada peristiwa itu).

Ahmad meriwayatkan dari jalur Ma'mar dari Ibnu Syihab, 'ttt ,*;ii
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"):4 Pt * n, & l' )yt lult5oSl $ungsah peristiwa paling

mulia yang dialami Rasulullah SAW adalah perang Badar).

'#-11: a':-ii (Lebih lruat dan tidak pula lebih lapang). Imam

Muslim menambahkan, ry (Dibandinglan dirihi.

aA ,s\: rt'rt:* 4i- pi yh, e !, J*, ,*-i, €,aoaon
Rasulullah SAW menginginlan peperangan melainkan dipalingkan
dengan yang lainnya). Yakni beliau SAW menyembunyikan sasaran

sebenarnya dan menampakkan yang lainnya. Kata warra (tauriyah)
artinya menyebutkan suatu kata yang mengandung dua makn4 salah
satu maknanya lebih menonjol daripada yang lainnya, maka
pendengar menduga yang dimaksud adalah makna yang lebih
menonjol tersebut, padahal yang dimaksud peurbicara adalah makna
yang lainnya.

Abu Daud menambatrkan dari jalur Muhammad bin Tsaur dari
Ma'mar dai Az-Zuhi,"'^-O:"a '.,t'r-j,Jt ,'Jt;$ 5 gaUu bersabda,

' Perang adalah muslihat'.).

Catatan

Bagran hadits ini telatr dinukil secara tersendiri sebagaimana
telatr disebutkan pada pembahasan te,ntang jihad melalui sanad yang
sama seperti di atas. Lalu ditarnbahkan dari jalur Yunus, darl. Az-
zvhi^,,r:;sr?:i:ii*. 4e; rltrt-ae wogedikit setcati betiau

keluar dalam perjalanan melainkan pada hari Kamis). An-Nasa'i
meriwayatkan dari jalur Ibnu Wahab dari Yunus,:* lt :V * g
(Pada perjalanan untuk jihad dan selainnya). Dia menukil juga dari
jalur lain, u,:Ar ?t--'-:# r" e ef : @aau keluar pada perang

Tabukpada hari Kamis).
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t4 f2llj @an musuh yang banyak). Dalam salah satu riwayat

disebutkan, f \b jli 1o"" memerangi musuh dalam jumlah yang

besar).
a.

/eti (Menampaklan). Yakni memperjelas tujuan.

. -- ^,fl:P t ?i @ersiapan perang merekn). Dalam riwayat Al

f*y-ih*i disebutkan , eiU e,-ili lfersiapan untuk menghadapi

musuh merelca).Kata 'uhbah' artinya sesuatu yang dibutuhkan pada

saat bepergian dan perang.

b:G'qr-g'&'.a'-Yj (Merekn tidak dapat dikumpulkan oleh

buku catatan)- Dalam riwayat Muslim disebutkan, Yili ,a{S (Kitab

untuk mencatat).Dalam riwayat Ma'qil ditambatrk*, :# * O'tL"i-

bg.j'ort'#-fi ,;fi (Jumlah mereka lebih dari ,0.000 personil,

dan tidak dapat dilampulkan [dalamJ buht catatan). Al Hakim

meriwayatkan dalam Y,ttab Al lklil dan hadits Mu'adz, )?ie q"

uiilp* o*isr;-il)#':t? JiJ-i yb,& l' (Kami ketuar

bersama Rasulullah SAW ke perang Tabuk lebih dari 30.000

personi[). Jumlah inilah yang ditegaskan Ibnu Ishaq dan disebutkan

Al Waqidi melalui jalur lain yang maushul, dia menarnbahkan, o'g 'rfr

o,'-tOlt'fpi i (gahwctsanya bersamanya 10.000 pasukan

berlatda). Maka riwayat Ma'qil dipahami dalam konteks jumlatt

pasukan berkuda-

Ibnu Mardawaih menyebutkan, blGl:r;:|1ffi-:Jj (Mereka

tidak dapat dihtmpulknn dalam bular catatanl. Maksudtya, Ka'ab

berkata, 'Narna-nama mereka tidak dapat dirangkum dalam daftar

yang tertulis." Hal ini menguatkan riwayat versi Imam Bukhari.

Dinukil dari Abu Zvr'ah Ar-Razi batrwa mereka yang berada dalam

perang Tabuk sebanyak 40.000 personil. Hal ini tidak menyelisihi

riwayat dalam krtab Al lklil yang mengatakan lebih dari 30.000
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personil. Karena mungkin mereka yang mengatakan 40.000 telah
menggenapkannya.

Adapun kalimat 'Maksudny4 adalah buku catatan, adalah
perkataan az-Zuhi. Tujuannya adalatr mengeluarkan dari apa yang
tercantum dalam hadits Hudzaifah, 6i!i ,Jri'{-",t y.iit ,r& o3r't:1

t)L-.!lI :AlS V Q.{N"Ui SAW bersabda, 'tulislah untuklu siapa yang

telah mengucapkan Islam). Menurut keterangan yang ada bahwa
orang pertama kali melakukan pencatatan adalatr Umar RA.

i# i'6 (Ka'ab berkata). Bagian ini dinukil dengan sanad yang

maushul melalui jalur diawal hadits.

,yt U'i (TidaHah seseorang). Dalam riwayat Imam Muslim, Ji5

ht 6"aiAt sekali seseorang).

;*; '" 'Jr ';,-A \1 TUaonknn mengira bahwa dia akan

tersembunyy'. Dalam riwayat AI Kasymihani disebutkan, -/t J Ot

(Alrnn tersembunyr). Dalam riwayat Muslim disebu&an, j* Ui oi

ij 1Boh.a yang demikian itu aknn tersembunyi ftidak dirretahuiJ

olehnya).

Jt-U[rt]r-;"ifr U.b t (Kefikn buah-buahan telah ranum dan

pepohonan telah rimbun). Dalam riwayat Musa bin uqbah dari Ibnu
Syihab disebutkan, '# €lil6,fiti f-pt.JId lg F e
(Pada cuaca sangat panas di malam-malam musim panas dan
manusia berlindung di bawah pohon-pohon lcurma milik mereka).
Dalam riwyat Ahmad dari jalur Ma'mar disebutkan, ,t'.ig-'rJj,i Vf,

), ri )ry jt,ti;i lt €.sr, ,51 ,)t ibj )V, d, d te*, sansat

mampu bersiap dan ringan keadaan, namun alar saat itu lebih
cenderung kepada rimbunnya pepohonan dan buah).

FATIIUL BAARI _ 399



r-*ir l.Jtii3r up lutngga orang-orang benar-benar telah

bersungguh-sungguh). Ibnu As-Sakan menukil, '.r-+ir /du, iiltt
(Kesungguhan manusia semakin meningkat). Ini juga yang terdapat

dalam riwayat Ahmad dan Muslim serta selain keduanya. Sementara

dalam riwayat Ibnu Mardawaih. disebutkan, 
"ir 

lr-lt ';*3 sJ;
(Hingga manusia menyingsingknn lengan bersungguh-sungguh).

qq'q Pi dt,6; t4at:iq *t y il' ,r,; :t Jt4'&6
(Pagi harinya Rasulullah SAI{ dan kaum muslimin bersamanya

sementara alat belum menyelesaikan persiapanku). Dalam riwayat

Ibnu Abi Syaibah dan Ibnu Jarir dari jalur lain dari Ka'ab disebutkan,

f t'Wi,'dit,eii liL;*:'6 ,qV e'c:itit (Atat pun mutai

persiapanlan, namun hingga sore hari aku belum menyelesaiknn,

maka aht berkata: Alat akan siapkan besok).

r3l')"i ,+ (Hingga mereka segera). Dalam riwayat Al

Kasymihani dinukil, ttl:t'' o-.!L lttingga mereka memulai). Tapi

kalimat ini merupakan kesalatran dalam penulisan naskatr.

'.ki 4i (Alangtrah bailcnya sekiranya aht melalatkan). Dalarcr

riwayat Ibnu Mardawaih diberi tanrbatran, j:ii ll (Namun ternyata

aht belum melalaican). .

blrirt @an semakin luput). Maksudnya, semakin kecil harapan

untuk dapat ikut. Dalam riwayat Ibnu Abi Syaibatr disebutkan, 
'+q s:rdr'c.r,,it6 ,ie}, iil;;tt #d,:i;d'li';,iaL, n*?i3 ?pt *i

'ep, * (Hingga orang-orang pun telah menyiapkan semuanya dan

bersegera. Alat pun berangknt pagi untuk bersiap-siap namun

disibulrlran oleh beberapa laki-laki, alar pun duduk-duduk dengan

merelra hingga orang-orang telah meninggalkanht). Dalam riwayat

Ahmad dari jalur Umar bin Katsir dari Ka'ab, lr-rir :6 ,:crQJ jfr
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'gj,jlii |{^)ti (Alcu berkata: Ah, orang-orang terah berjalan selama tiga

hari, maka alat pun tetap tinggal di tempat).

L-btbi (Bergelimang). yak$i tertuduh dalam agamanya dan

dicurigai sebagai munafik. Dikatakan malrranya adalah yang rendah
dan hina. Dikatakan, "ghamashtufulanan", artinya aku merendahkan
dan menghinakannya.

'!t: * ; (Hingga alat sampai ke Tabuk). Kebanyakan

periwyat menggolongkannya sebagai kata ghairu munsharif, tetapi
dalam riwyat lain dikatk *, &]frmaksudnya adalah tempat.

'Y ,-.,ry,P,) )ui lsmrang lakiJaki dari bani Salimah

berknta). Dalam riwayat Ma'mar, "Dari kaumku". Dalam riwayat Al
waqidi disebutkan bahwa dia adalah Abdullah bin unais, dan juga
bukan Al Juhani, sahabat yang masytur. Al waqidi menyebutkan
diantara mereka yang meninggal dalam keadaan syahid di yamamah

adalah Abdulah bin Unais As-Salami. Dialatr yang dimaksud di
tempat ini. Adapun yang membantahnya adalah Mu'adz bin Jabal
menurut kesepakatan, kecuali apa yang diriwayatkan dari At waqidi,
karena dalam salah satu riwayat disebutkan batrwa dia adalah Abu
Qatadah. Dia berkat4 "Namun yang pertarna lebih kuat.',

* e'o:yf5,'otSj.'tg lOia ditahan oleh pakaiannya dan rasa

takjub terhadap dirinya serta pakaiannya). hi adalah kalimat kiasan
tentang keindatran dan ketampanan.

*t Y Xn' rs,; lt lr:'&"i (Rasulullah SAV diam). Ketika

dalam keadaan demikian, tiba-tiba beliau melihat seor:mg laki-laki
yang terkadang terhalang fatamorgana Rasulutlatr bersab d4 *Jadilah

Abu Khaitsamalt". Temyata dia adalah Abu Khaitsamah Al Anshari.
Saya (Ibnu Hajar) kakatakn, nama Abu Khaitsamah ini adalatr Sa,ad
bin Khaitsamah. Demikian diriwayatkan Ath-Thabarani dari
haditsnya, A-f U-|:,rwr; csi'{t *il'.,t; irt;?:'*|rk
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t '-,jlo it .p il' J?:) ,.:rfzJg rjir 6 ,'dit 6rii 4ir1 ,oau.'$'"s

ili ,:*,;r ?,r,i 4*,r Jie ,#ti.lsr' d sii ,i:;srt lpt e
,'.;oi ,'6i? rl'S ,'{-'t * nt e'4t,.16 lrfr 4'} #r ;i, iiv
,;,bn (Aku tidak turut bersama Rasulullah SAW, lalu aku masuk ke

kebun dan melihat tempat duduk telah disirami air. Aku juga melihat
istrilcu. Alru berkata, 'Sungguh ini bukan perbuatan yang adil.
Rasulullah SAW berada dalam kesulitan dan kepanasan sementara

aku berada dalam naungan dan kenilonatan. Aht berdiri mendekati

unta milikku dan membawa beberapa kurma lalu keluar. Ketika aku

telah melihat pasuknn maka aht dilihat orang-orang. Nabi SAW

bersabda, 'Jadilah Abu Khaitsamah'. Aku datang dan beliau berdoa

untuklat).

Ibnu Ishaq menyebutkannya dari Abdullah bin Abu Bakar bin
Hazm secara mursal. Al Waqidi menyebutkan bahwa namanya adalah

Abdullah bin Khaitsamah. Ibnu Syihab berkata, 'Namanya adalah

Malikbin Qais."

X.,6 t;'rfr d*. riJi 6eti*a sampai padalcu bahwa beliau telah

bergerak pulang). Dalam riwayat Muslim disebutkan, bi o4.t X

I ',i 
* bt 

'tb !, J?:&ettka sampai padalru bahwa Rasulullah

SAW pulang:). Ibnu Sa'ad menliebutkan bahwa kedatangan Rasulullah
SAW ke Madinah adalah pada bulan Ramadhan.

,J e'r:b; (Alat dihinggapi kegalauan). Dalam riwayat Al

Kasymihani disebutkan, ,+ (Alat menjadi galau). Dalam riwyat

Muslim disebutkarU 4. {U*iodi risau). Sementara Ibnu Abi Syaibah

menukil, i>r-3r ?,;iii+ tit ), {; j.1,ilt'.'"i'ry (Aht mutai

menyiapkan alasan untuk Rasulullah SAW apabila beliau datang dan

aleu menyusun kalimat).
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'i:,t*'c ',:+t6 (Aku mengumpullan kebenarannya). Yalad aku

menegaskan hal itu dan mengukuhkan tekadku kepadanlxa. Dalam

riwayat Ibnu Abi Syaibatr disebutkan, lil-lalr li: d-l ^f; 
c.i'92

(Alat mengetahui bahwasanya tidak akan menyelamatkanlu darinya

kecuali kejujuran).

/A,'& e rpti', y'€rp furia. i",t ?: ri1 u& 1

(Biasanya apabial datang dari safar, beliau memulai di masjid lalu

rulai [shalatJ dua rakaat kemudian duduk untuk manusia). Bagian

hadits ini telah dikutip secara tersendiri pada pembatrasan tentang

jihad. Ahmad meriwayatkannya dari jalur Ibnu Juraij dari Ibnu

Syihab, 'r-ik) t}?) I ,rW *u|rtri ,;,Lt e:li * ,t iG-t
(Beliau tidak datang dari perjalanan kcuali saat dhuha, lalu beliau

lebih dahulu masjid dan shalat dua ralaat lalu duduk). Dalam riwyat

Ibnu Abi Syaibah disebutkan, tJLl ,-b ,ylJ- f (Kemuatan masuk

menemui keluarganya). Pada hadits Abu Tsa'labatr yang dikutip...

dan Ath-Thabarani, ri-'i f t9,P 1+J3urfs.*",t*ti;;l€
'+tjl:i ,fy'j'fq.(Apabila datang dari perialanan, beliau memulai di

masjid dan shalat dua rakaat, kemudian menengok Fathimah lalu

datang kepad.a istri-istrinya). Dalam redaksi lain disebutkan, iU.l

:A.'o:i. ,;t'j +i' oa. (Kemudian beliau memulai dengan rumah

Fathimah, lalu datang ke ramah-rumah istrinya).

:rr3 g;lu;t'r&.,isi-'i ory:t 9l'ot:t:ei-la;gi ,oii;']jr 
",e

(Orang-orang yang tidak ilcut [berangkat perangJ datang kepadanya

lalu mulai mengemukakan alasan dan bersumpah kepadanya. Mereka

berjumlah 80 lebih laki-laki). Al Waqidi menyebutkan batrwa ini

adalah jumlah kaum munafik Anshar. Adapun orang-orang yang

rnengajukan alasan dari suku-suku Arab lainnya berjumlah 82 orang

dari bani Ghifar dan selain mereka. Sementara Abdullah bin Ubay

dan yang menaatinya diantara kaumnya diluar angka tersebut dan

jumlah mereka sangat banyak.
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,.- :a$jr '#'# ,tb'cJ, (i 6xeti*a aht memberi salam

atasnya beliau tersenyum dengan senryman orang marah). Dalam

riwayat Ibnu A'idz disebutkan , te-b Cf e.i' U U ,,Sui ,:e',??6

rcl-lit r;J 'jr-i ,C:t-;.ri il5r' li'situ o lttt (Beliau berpaling

darinya." Dia berkata, "Wahai Nabi Allah, mengapa engkau

berpaling dariht? Demi Allah, atat tidak munafik, tidak ragu, dan

tidak mengganti (agamaku)." Beliau bertanya, "Apo yang

menyebabkanmu tidak ilntt. ").

$'r-i'*bl U ltt (Demi Allah, aku telah diberi kemampuan

bersilat lidah). Maksudnya, kefasihan dan kekuatan dalam berbicara

sehingga aku bisa keluar dari tuduhan yang ditujukan kepadaku

dengan alasan yang bisa diterima dan tak mungkin ditolak.

Oq h, '*6-,? (Hingga Allah memberi keputusan kepadamu).

An-Nasa'i menambahkan dari jalur Yunus dari Az-Znhi,ilr'i pafu

pun berangkat).

'JJi':glqti (Menculatpimu dari dosa-dosamu). Dalam riwayat

Ibnu A'idz disebutkan, hr l?i'*'rn;jt,.$-;l'Ci\* t;:i*is )ti
# y i db $i ,iui ,;:€i ts *l:tiui ,ti.ktt ;&i * bt 4*
(Ka'ab berlcata, 'Alat tidakpernah mengumpullcan dua perknra; tidak
turut bersama Rasulullah SAW dan berdusta kepadanya'. Mereka

berkata, 'Sesungguhnya engkau adalah penyair yang berani'. Dia

berknta, 'Adapun untuk berdusta, maka tidak'.). Ibnu Abi Syaibah

menarnbahkan dalam riwayatnya, i:tLl'e ,ry3*4:'€b t S

,l'furt (Sebagaimana hal itu dilahican terhadap selainmu, beliau

menerima alasan merelca dan memohon ampunan untuk merekn).

i'Ft 6 ,y,4 S 1Of*otokan kepada mereka seperti yang

dilratalrnn kepadamu). Dalam riwayat Ibnu Mardawaih disebutkan,
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i'l:i J:YU,$ ,Sei (Dan beliau mengatakon kepada keduanya

seperti yang dikatakan kepadamu).

,i:#t (Mengecamku). Kata tersebut berasal dari kata ta'niib,

artinya kecaman pedas.
.at"rgla atrj lMurarah Al Amri). Dinisbatkan kepada bani Amr

Uln RuiUin Malik Al Aus. Sebagian mereka menukil dengan kata "Al
Amiri", tetapi ini adalah kesalahan dalam penyalinan naskah.

*llt'$.r ltbnu Ar-Rabi'). Dia sangat masyhur. Dalam riwayat

Imam Muslim disebutkan, "Ibnu Rabi'ah." Dalam hadits Majma bin
Jariyah yang dikutip Ibnu Mardawaih disebutkan, "Murarah bin
Rib'i", tapi ia salah. Demikian juga yang tercantum dalam riwayat
Ibnu Abi Hatim dari riwayat mursal Al Hasan berupa penamiuurnya,

"Rabi' bin Murarah". Pada riwayat mursal ini disebutkan alasan yang

menyebabkannya tidak ikut, yaitu dia memiliki kebun yang sedang

mendekati masa panen. Dia berkata kepada dirinya, "Aku telah

berperang sebelumnya, sekiranya aku tetap di tempat pada tahun ini
(tidak ikut pergi berperang)." Ketika mengingat dosany4 maka dia
berkata, "Ya Allah aku mempersaksikan-Mu bahwa aku telah

mensedekahkannya di jalan-Mu." Dalam riwayat ini disebutkan juga

bahwa yang satunya 
-yaitu 

Hilal- memiliki keluarga yang terpisah-
pisatr, dan kebetulan mereka berkumpul, maka dia berkat4
'Sekiranya engkau tinggal tahun ini bersama mereka'. Ketika teringat
perbuatannya dia berkata, "Ya Allah, janjiku kepada-Mu untuk tidak
kembali kepadakeluarga dan harta "

'fltf,"$t'i. ,S:t* fruU bin Umayyah At Waqifi). Dinisbatkan

kepada bani Waqif bin Umru' Al Qais bin Malik bin Al Aus.

risii. rie :,'tJ f.* #, ,).t:fi (Mereka menyebutknn

kepadalat dua laki-laki shalih yang telah ilatt dalam perang Badar).
Demikian tercantum di tempat irii. Secara zhahir, ia berasal dari
perkataan Ka'ab bin Malik. Inilah konsekuensi sikap Imam Bukhari.
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Aku telah mengukuhkan hal itu secara jelas pada pembahasan perang

Badar. Diantara mereka yang menegaskan bahwa keduanya ikut
dalam perang Badar adalah Abu Bakar Al Atsram. Pemyataan ini
disanggah lbnu Al Jauzi dan dianggapnya salah. Sebagian ulama

muta'akhirin yang berpendapat bahwa keduanya tidak ikut dalam

perang Badar, mereka beralasan dengan kisah Hathib, dimana Nabi

SAW tidak memutuskan hubungan dengannya dan tidak pula

mencelany4 padatral dia telah membocorkan informasi. Bahkan

beliau bersabda kepada Umar ketika ingin membunuhnya, 'eJ,.1.i-'-6i

€ '.'* ui'i;. 6 r:1t;,bt ,Jd 
)u. ,Yi & ltr ilr '6i "Tohukoh kamu,

baranglali Allah telah melihat lcepada pengilail perang Badar dan

berfirman, 'Kerjalcanlah apa yang kamu mau sungguh Alu telah

mengampuni lmlian'." Mereka berkata, "Apalah artinya dosa tidak

turut berperang dibanding dosa membocorkan rahasia?"

Saya ([bnu Hajar) berkata, dalil yang mereka kemukakan tidak
jelas, karena konsekuensinya pengikut perang Badar bila melakukan

tindak kejahatan, maka tidak boleh diberi sanksi, padahal tidak

demikian. Lihatlatr Umar meski ia termasuk pelaku dalam kisah

Hathib, tetapi dia tetap menegakkan hukum cambuk terhadap

Qudamatr bin Mazh'un ketika dia minum khamer, padahal dia juga

pengrkut perang Badar, seperti yang telah dijelaskan. Hanya saja Nabi

SAW tidak me,nghukum Hathib dan tidak memutuskan hubungan

dengannya, kareira beliau menerima alasan bahwa dirinya menyurati

kaum Quraisy karena khawatir terhadap keluarga serta anaknya. Dia

bermaksud me,ngarnbil hati mereka agar melindungt keluarganya.

Maka Nabi SAW pun memberi maaf kepadanya atas dasar itu.

Berbeda dengan perbuatan Ka'ab dan kedua sahabatnya yang tidak

ikut perang Tabuh karena mereka tidak memiliki alasan.

'r;t,+f 
d (BaSttu pada keduanya terdapat tauladanl. Ibnu

At-Tin berkata "Meneladani yang sepadan bermamfaat dalam

kehidupan duniq berbeda dengan perkara akhirat. Allah berfirman

dalam surah Az-Zukhruf t43l ayat 39,'i::"6\|--]it'$li.;-';.Ji
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([Harapanmu itu] sekali-kali tidak alcan memberi madaat kepadamu
di hari itu karena kamu telah menganiaya [dirimu sendiriJ).

d,6$i'v lli.i (Alat meneruskan ftekadtcuJ ketika mereka

menyebutkan keduanya kepadafu). Dalam riwayat Ma'mar
disebutkan, t:r;1'5 ri gtyo'ri r .ilri ,t iii (Atu berkata, demi Attah,

aku tidak akan kembali kepadanya dalam hal ini selamanya).

'e,-*&t 1: s,l& l*';rd ":;,'pi *h, ,)b !, Jrj ,#t
(Rasulullah SAW melarang kaum muslimin untuk berbicara dengan

kami bertiga). Kata ayytha disini bermakna pengkhususan, yakni
beliau melarang berbicara khusus bagi kami bertiga dan tidak kepada
yang lainnya.

U*i,#',t' ti ,p)\r * €)6Ss $ Gtingga negeri pun

mrngingkari dalam dirilaL seolah-olah ia bukan negeri yang aku

kenal). Dalam riwayat Ma'mar ditambahkan, ti ;L i*+t A 6fii
u;lr-l' pi 6 ;' a6r ui ki ,o.ad lryI a (Kebun-kebun

pun mengingkari knmi hingga seakan-akan ia bukan kebun-kebun
yang lrami lcenal. Orang-orang pun mengingkari kami hingga seakan-
akan mereka bukan orang-orang yang kami kenat). Hal semacam ini
biasa didapati oleh orang yang sedih dan galau pada segala sesuatu

hingga terkadang dalam dirinya.

Imam Bukhari menarnbahkan pada pembahasan tentang tafsir
dari jalur Ishaq bin Rasyid, dari Az-zuhri , 'o'ii'of q!i'{l iA q tt
y ,+/s, ql$u'.:;;-il ,:;;, yh, ;b !, J?j * dAvu
* ,r-;-li e'rJi si,t(J-tt lrrao* ada sesuatu yang lebih

menggelisahknnfu selain bahwa alar meninggal lalu tidak dishalati
Rasulullah SAW, atau beliau meninggal dan alcu diantara manu;ia
seperti keadaan itu dimana tak seorang pun yang berbicara
denganht dan tidak pula menshalatihr). Dalam riwayat Ibnu A'idz
disebutkan, o{i}r e 6*i ,y:Jr, "tsi tttqt ,p lnngga meretra
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merasakan ketalatan yang sangat dan jadilan merekn seperti ruhban

[ahli ibadah dari lmlangan ahli kitabJ).

t i#,iiu;b'!? ,y (Apakah dia menggerakkan kedua

bibirnya untuk menjawab salam kepadaku). Ka'ab tidak menegaskan

apakah Nabi SAW menggerakkan kedua bibirnya menjawab salam

atau tidak. Barangkali karena dia tidak mau memandangi Nabi SAW
terus menerus, karena malu dan minder.

iitt-;li (Alat mencuri pandang). Yakni aku melihat kepadanya

secara sembunyi-sembunyi.

/6t aitji f @kan siknp tak acuh manusia)- Yakni sikap

mereka yang berpaling. Dalam riwayat Ibnu Abi Syaibah disebutkan,

tli-, t4 
":;-ti3ri 

EISJ-I ,.,16r C # Eilj (Kami pun mutai

berjalan diantara orang-orang dan tidak seorong pun yang berbicara
dan tidakpula menjawab salam kepada kami).

A)", - 
3 up @tngga alcu menaiki). Yalmi aku melewati tembok

kebun itu dari atas.

Ulf6r'*-?t e'i) $: ,asri gi y.6 ti (Tembok kebun Abu

Qatadah dan ia adalah orang yang paling alat cintai). Ka'ab
menyebutkan bahwa Abu Qatadah adalatr anak pamannya, karena

keduanya sama-sama dari bani Salimah. Bukan berarti dia adalah

anak pamannya dalam arti anak saudara bapaknya. Perkataan Abu

Qatadatr, 
*Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui", bukan berbicara

kepada Ka'ab, karena dia tidak berniat demikian sebagaimana yang

akan dijelaskan.

j"4'lc;F ,;; *l: (Alat berbalik hingga menaiki tembok)-

Dalam riwayat Ma'mar disebutkan, i*it'j |*i.bi ,f Uliiri
*)g hsi)t (Afu tidak dapat menahan dirilru hingga aku menangis.

Kemudian aht melewati tembok untuk keluar).
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pulJr ,Fi yAi"r*|.*,1(Tiba-tiba salah seorang Nabthi

penduduk Syam). Nabthi dinisbatkan kepada perbuatan mengeluarkan

air dari dalam tanah. Mereka pada waktu itu adalah para petani.

Nabthi dari syam ini beragama Nasrani sebagaimana tercantum dalam

riwayat Ma'mar, LU-'n tU.rE'g.rp t5l (Tiba-tiba seorang Nasrani

datang membawa makanan miliknya untuk menjualnya). Aku tidak

sempat menemukan nama laki-laki Nasrani ini. Dikatakan, dia adalah

An-Nabth dinisbatkan kepada Nabth bin Hanib bin Umaim bin
Lawudz bin Sam bin Nuh.

o, "'i y | (Dari raja Ghassan).Diaadalah Jabalah bin Al

Aiham. Hal itu ditegaskan Ibnu A'idz. Dalam riwayat Al Waqidi bin
Al Harits bin Abi Syamr disebutkan, "Jabalah bin Al Aiham." Ia
adalah riwayat Ibnu Mardawaih, i-r'f !; e6.Y A\4 fnn
menulis surat kepadaku pada sepotong kain sutera).

y# \ yt:jirr.r,. trr 'Aith;- li @U"n tidak menjadikanmu di

tempat hina dan sia-sia). Yalmi dimana hak-hakrnu disia-siakan.

Dalam riwayat Ibnu A'idz disebutkan,\'r;;|U, i,p (Sesungguhnya

b agimu tempat untuk pindah).

:tt .,ti!lr)'OAO (Bergabunglah dengan lrami niscaya kami akan

menyantunimu). Dalam riwayat Ibnu Abi Syaibah diberi tambatran, 14

-jAt';j;i e'Cbn.ji.rf1 ,tJi6 ,6.tt:,t (pada harta benda kami. Atat

berlrnta: Sesungguhnya kita milik Allah, orang-orang lafir telah

menaruh perhatian kepadalru). Senada dengannya dinukil juga oleh

Ibnu Mardawaih.

'r""6 (Aku menghampiri). Yakni sengaja mendatangi. Adapun

kata'at-tannur' artinya tungku tempat memanggang roti. Dalam

riwayat Ibnu Mardawrn, t+. Lfrri y, ifi il$rb:r:ii (Aku sengaia

membawanya menghampiri perapiatn, lalu membakarnya'1.
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Perbuatan Ka'ab ini menunjukkan kekuatan imannya dan

kecintaannya terhadap AIIah dan Rasul-Nya. Jika tidak demikian,

barangsiapa telah diboikot dan tidak diacuhkan, maka akan lemah

menanggungrya, dan keinginan pada kedudukan dan harta akan

menyebabkannya meninggalkan orang-orang yang memboikotnya,

terutama orang yang memberi jaminan keamanan baginya dan

memanggilnya untuk datang kepadanya adalah seorang raja yang

tidak ingin memaksanya untuk meninggalkan agamanya. Akan tetapi

setelah ada kemungkinan pada dirinya bahwa dia tidak bisa lepas dari

fitnah, maka diputuskan jalan ke arah itu, lalu dia membakar surat

dan tidak mau membalasnya. Padahal dia termasuk salah seorang

penyair yang senantiasa menginginkan kehidupan baik, terutama bila
telah dibukakan jalan dan diberi dorongan untuk sampai kepada

maksudnya, yaitu kedudukan dan harta. Apalagi orang yang

memanggilnya adalah kerabat dan nasabnya. Meski demikian,

temyata agamanya lebih mendominasinya dan keyakinannya lebih

kuat. Dia lebih memilih kondisinya dalam menjalani sanksi daripada

menyambut ajakan kepada kenikrratan, demi cinta Allah dan Rasul-

Nya. seperti sabda Nabi SAW, *Hendaklah Allah dan Rasul-Nya

lebih dia cintai daripada selain keduanya." Dalam riwayat Ibnu

A'idz dikatakan dia mengadukan keadaannya kepada Rasulullah

SAW dan berkat4 "Sikapmu yang berpaling dariku telah membuat

orang-orang musyrik mengincar diriku "
'j-;t yh, e i, Jyi J*, tiy gtba-ttba utusan Rasuluttah

SAW)- Saya belum me,nemukan keterangan tentang namanya.

Kemudian aku dapati dalarn riwayat Al Waqidi batrwa dia adalah

Khuzaimatr bin Tsabit. Dia berkata" "Dia juga yang menjadi utusan

kepada Hilal dan Murarah merrbawa berita tersebut."

|:lJipl#lbf |U*a"Hah engl<au menjauhkan diri dari

istrimu). Istri Ka'ab adalah Umairah binti Jubair bin Shakhr bin

Umalyatr Al Anshariyatr. Dia adalah ibu dari ketiga anak Ka'ab;
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Abdullah, Ubaidillatr, dan Ma'bad. Menurut versi lain, nama istrinya

saat itu adalah Khairah.

ltr;:k-,; 6+ n;igq 
";7:, 

@ergitah trepada

keluargamu dan tinggallah bersama merela hingga Allah memberi

keputusan). An-Nasa'i menambatrkan dari jalur Ma'qil bin Ubaidillatt

dai Az-Zuhri,0#r '4 (Aku bergabung bersama mereka).

)r'r'a1;t'criri Qstinya Hilal datang). Dia adalah Khaulah

binti Ashim.
,. i t

'rfbf 
'Lpi6. )wfi (Sebagian keluargaku berlata). Aku belum

menemukan nama orang yang dimaksud. Lalu timbul kemusykilan

mengapa salah seorang keluarganya berbicara kepadanya sementara

Rasulullah SAW telatr melarang untuk berbicara dengan ketiga orang

itu. Kemusykilan ini dijawab bahwa mungkin yang berkata adalah

sebagian anaknya atau kaum wanitq sementara larangan itu tidak

berlaku bagi kaum wanita yang berada di rumah ketiganya. Atau

orang yang membicarakan perkara itu adalatr orang munafik. Atau dia

termasuk orang yang biasa melayaninya dan ia tidak masuk dalam

cakupan larangan.

y * ,Jt jj|'ri (Melihat dari atas gunung Sala'). Dalam

riwayat Ma'mar disebutkan, y ::':s 1 (D ari puncak,Sala ). Ibnu

Mardawaih menambahkan, r-ili 't 
iri'c,.l(t * ;* e*'QA1'C?1

(Alat telah membangun kemah di atas bukit Sala'. Malca alat biasa

berada padanya). Senada dengannya dinukil Ibnu A'idz dan

ditambahkan,ris# q.it;i (Alat berada di sana pada siang hari).

'#t yy'n',# 6- (Wahai Ka'ab bin Malik, bergembiralah).

Dalam riwayat Umar bin Katsir dari Ka'ab yang dikutip Imam

Ahmad disebutkan , ,;tlt ,;- ,ris t{, ,Jt'+gt ,;r.}u-t c-r7\t

*k $'.3.;JLj6 (Tiba+iba aht mendengar seorang laki-laki dari
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puncak Tsaniyah berkata: Ka'ab... Ka'ab... hingga dia mendekat
kepadalu dan berkata: Sampaikanlah berita gembira kepada Ka'ab).

tit;*n';ti c.i7i uia'c.r)* (Alru tersungkur sujud dan aku

telah mengetahui bahwa jalan keluar dari kesulitan telah datang).

Dalam riwayat Ibnu A'idz disebutkan, t'FurLrj' "+ 
,y3"fr

(Beliau tersungletr sujud menangis karena gembira telah diterima
taubatnya).

ont (Dan mengumumkan). Maksudnya, memberitahukan.

Dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan, tslij (Dan dia memberi

izin). Sementara dalam riwayat Ishaq bin Rasyid dan Ma'mar
disebutkan, I' ip :j 1#t q'tti Ljl,'e ,f f ,* G."iirr .J16

L$b :t t'f.tt;r '-e;jl' & $ o-L ,F, i6{t,'ii4 (Auah

menurunlan taubat kami kepada nabi-Nya ketikfr tersisa sepertiga
malam yang terakhir, dan Rasulullah SAW disisi Ummu Salamah,

adapun Ummu Salamah sangat baik dalam urusanlu dan perhatian
dengan masalahlat. Beliau bersabda, 'Wahai Ummu Salamah, taubat
Ka'ab telah diterima'. Dia berkata, 'Bolehkah alat mengirim utusan
kepadanya untuk menyampaikin berita gembira?' Beliau bersabda,
'Jilra demikian orang-orang akan mengerumuni kamu dan mencegah

lcamu untuk tidur sepanjang malam'. Hingga ketika selesai shalat

fajar, beliau mengumumlcan bahwa Allah menerima taubat knmi.").

t"i|ytliW;t (Seorang laki-laki memacu laila kepadatat).

Saya belum mene,mukan keterangan tentang nirmanya. Ada
kemunglinan dia adalah Hamzatr bin Amr Al Aslami.

'j---;t 
f g6 j,I,.j (Seorang dari b"l*J Aslam berjalan). Dia

adalah Hamzah bin Amr sebagaimana diriwayatkan Al Waqidi.
Dalam riwayat Ibnu A'idz disebutkan bahwa kedua orang yang
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be{alan itu adalah Abu Bakar dan Umar. Namun, dia memulai
pernyataannya dengan perkataan, "mereka mengatakan,'. Al Waqidi
meriwayatkan, ilrr L-,r-, i ,]t;"i O-b, f.ui #, e Jjl ,st, o,ki
'i'-b ,i.*.elt o€2 ,ja li, i ;f.1, yt ,*t" elti f ,p
,y i.'#:.o'*i ylyp qir o;ti 'jd .+ti tt' ;'r;; e,'i' ,, , 

'. 
,,' t ao'. tro-

€-!- 'AJij A;'^;::b t;t,Xl j,i .'rt-j ,ffi ,;iri e 4'*';: ,,Si

U Cp (Adapun orang yang naik ke puncak bukit Sala' adalah Abu

Bakar Ash-Shiddiq. Dia berteriak, 'Allah telah menerima taubat
Ka'ab'." Sedangkan yang keluar sambil menunggang kudanya
adalah Az-Zubair bin Al Awwam." Dia berkata, "sementara orang
yang menyampaikan berita gembira kepadaht dan alcu memberiknn
kepadanya kedua pakaianku adalah Hamzah bin Amr Al Aslami."
Dia berkata, "Orang yang menyampaikan kabar gembira kepada
Hilal bin umayyah tentang penerimaan taubatnya adalah sa'id bin
Zaid." Dia berkata, "Aku keluar menemui bani Waqif dan
menyampaikan berita gembira lcepadanya, maka dia pun bersujud."
Sa'id berkata, "Aku kira dia tidak mengangkat kepalanya hingga
kelelahan."). Yakni karena kondisinya yang sangat lemah, sebab
konon dia tidak makan dan berpuasa secara bersambung hingga
berhari-hari, dan tidak berhenti menangis. Kemudian orang yang
menyampaikan berita gembira kepada Murarah tentang penerimaan
taubatnya adalah Salakan bin salamatr atau Salamatr bin salamah bin
Waqsy.

j,-:57t;L? llst t irrj (Demi Allah, alar tidak memiliki selain

keduo'nyo pada saat;rr,t. tr{ukr,rarryr, dari jenis pakaian, bukan harta
lainnya, sebab telah disebutkan bahwa dia memiliki dua hewan
tunggangan. Akan disebutkan bahwa Ka'ab meminta izin untuk
mengeluarkan hartanya sebagai sedekah. Kemudian saya temukan
dalam riwayat Ibnu Abi Syaibah penegursan tentang hal itu.
Didalamnya disebutkan, t-,6:* ,V-* :i'+i O lrj,t (Demi Allah,

saat itu alu tidak memiliki dua palcaian selain keduanya).Ibnu A'idz
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menambahkan dari jalur lain dari Az-Zuhri,t4:1i (Beliau memakai

keduanya).
1t .... -d-f o:fiii (Alat meminjam dua paknian). Dalam riwayat Al

Waqidi disebutkan ,iSti *1 q{O*i Abu Qatadah).

-Ft e*hr e lt 9;: j2'cJaq (Aku berangkat kepada

Rasulullah SAly). Dalam riwayat Muslim disebutkan, 'i*i',;)hlr,
ei y ii' ,rp fu J1,: (Alea berangkat menuju Rasulullah SAry).

t.i t.'r-+ttt-+? @erbondong-bondong). Yakni berkelompok-

kelompok.

"riJhl.6gji ,ti @fu tidak melupakannya untuk Thalhah).

Mereka berkat4 '?enyebabnya bahwa Rasulullah SAW telatr

mempersaudarakan dirinya dengan Thalhah ketika beliau
mempersaudarakan antara kaum Muhajirin dan Anshar. Namun, para
penulis krtab Al Maghazi menyatakan bahwa dia adalah saudara Az-
Zrbur dikalangan kaum Muhajrin. Dengan demikian Ka'ab adalah

saudara bagi saudara Thalhah.

ll-il W.-li'i-3||!ib 7 ei -fu.'.;{j.1 (Bergembiralah dengan

sebaik-baik hari yang datang'doir* kehidupanmu sejak engkau

dilahirknn ibumu). Pemyataan ini dianggap musykil bila dikaitkan
dengan hari keislamarmya Karena sesungguhnya hari itu telah datang

dalam kehidupannya sejak dia dilatrirkan ibunya, dan ia adalah

sebaik-baik hari dalam hidupnya. Permasalatran ini mungkin dijawab
batrwa hari keislamannya dikecualikan dari pernyataan di atas meski
tidak diucapkan langsung dalam kalimat, karena sudah sangat jelas.

Namun, lebih bagus lagi bila dikatakan batrwa hari penerimaan

taubatnya menyempurnakan hari keislamanny4 dimana hari dia
masuk Islam merupakan awal kebatragiaannya. Sedangkan hari
penerimaan taubat menyempumakan hal itu, sehingga dianggap hari
terbaik dalam hidupnya. Kalaupun hari dia masuk Islam adalah
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sebaik-baik hari dalam hidupnya, maka hari penerimaan taubatnya
yang digabungkan kepada hari keislamarmya lebih baik daripada hari
keislaman itu sendiri.

lt *',t,Y. ,7 :)G lAehau bersabda, ',Tidak, bahtran dari sisi

Allah'). Dalam riwayat Ibnu Abi Syaibatr ditambatrkan, Ar iS:f, pA
'51:*l (sesungguhnya kalian telah berlahr jujur lcepada Allah, maka

Allah membenarlmn kalian).

#'zJlt'r-tk # (Hingga seakan-alcan ia adalah

,"bagfon/s"potong bulan). Dalam riwayat Ishaq bin Rasyid pada
pembahasan tentang tafsir disebutkan, ,,-,;ate yf,e -P {Hingga
seakan-aknn ia sebagian/sepotong dari bulan). Timbul pertanyaan
tentang rahasia sehingga dikaitkan dengan kata 'sepotong/sebagian'
padahal sangat banyak dalam perkataan pakar batrasa yang
menyamakan wajatr dengan bulan tanpa dikaikan dengan apapun.
Sudah disebutkan juga pada sifat Nabi sAw, dimana mereka
menyerupakan beliau dengan matahari terbit dan selain itu. Adapun
Ka'ab bin Malik -orang yang mengucapkan perkataan di atas- adalatr
seorang penyair di kalangan satrabat. Maka perkataann5ra itu tentu
memiliki rahasia tersendiri. Pandangan yang mengatakan batrwa dia
berusaha untuk menghindari kesamaan dengan bintik-bintik hitam
yang ada pada bulan tidaklah cukup berdasar, karena maksudnya
adalah menyerupakannya dengan kecerahan dan cahaya. Keadaannya
pada saat sempurna tidak lebih kurang dari keadaannya saat
sebagian/sepotong saja. Pada pembahasan sifat Nabi sAw saya telah
kutip beberapa penjelasan tentang ini. Diantaranya bahwa ia sebagai
isyarat kepada tempat yang bercahay4 yaitu dahi, yang menjadi
tempat tampaknya kegembiraan sebagaimana dikatakan Aisyah, "Jika
beliau bergembira niscaya garis-garis wajahnya mengkilap." Seakan-
akan penyerupaan terjadi pada sebagian wajah, sehingga sangat
sesuai jika diserupakan dengan sebagian bulan.
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'^;''cl-ji Jf fki (Kami mengetahui hal itu darinya). Dalam

riwayat Al Kas)rmihani disebutkan, rj Qtadanya). Disini terdapat

penjelasan tentang kesempurnaan kasih sayang dan kelembutan Nabi
SAW kepada umatnya, dan kegembiraan dengan apa yang membuat
mereka gembira Dalam riwayat lbnu Mardalvaih dari jalur lain dari
Ka'ab bin Malik disebutkan, '&i * nt ,t* ,;t *1 diUl A

' fi';tiJi-'rifi (Ketika turun berita tentang penerimaan taubatku,

alat datang kepada Nabi SAI( dan mencium tangan serta lututnya).

.JF |ry'#tbi €.g q't:1{sn"ngguhnya termasuk taubatku

bahwa alat alan berlepas diri dari hartaku). Maksudnya, aku keluar
dari kepemilikan terhadap seluruh hartaku.

i 7 'i, ,Uv',f". |*'elrii ganailah sebagian hartamu

larena itu lebih baik bagimu). Dalam riwayat Abu Daud dari Ka'ab
bahwadiaberkara, .i:* a;i j, i, jly ,t_6 q'c?i oi et ebt
.g*:J'6.ii3 =tji .r ,jd '^1i 

'Ci .r :),8 lsesungguhnya termasuk

taubatht bahwa aht mengeluarkan dari hartaku semuanya kepada
Allah dan Rasul-Nya sebagai sedelah." Beliau bersabda, "Tidak."
Alat berkata, "kparohnya." Beliau berkata, "Tidak." Alan berkata,
"Sepertiganln-" Beliau berkata, "Yo."). Dalam riwayat Ibnu

Mardawaih dari jalur Ibnu Uyainatr dar, Az-Z\hn disebutkan , it li
,,,+ iltr ct-l-s 'ul!b sf-,'.J;":, * t, e',;, (Nabi sAW bersabda,

'Culatp b"fr^; sqertiga dari harta itu'.).Senada dengannya dikutip
Imam Ahmad dalam kisah Abu Lubabatr ketika berkat4 "oi 

,;.1'U'ut

: €?-:;utf &' e',ftiw.ny";: y'uo f ;.o',t'#1
OL$t (Sesunguhnya termasuk taubatlcu bahwa aku berlepas diri dari

semuo hartahr sebagai sedekah untuk Allah dan Rasul-Nya. Nabi
SAW bersaMa,'Sepertiga telah mencukupi bagimu' .).
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hr 6X-j( +"r. :,..ijr l-, fi-ri pi v itjloemi Ailah, alat tidak

mengetahui seorang pun diantara lqum muslimin yang diuji Allah).

Maksud ujian di sini adalah diberi nikmat.

Adapun kalimat "pada kejujuran perkataan sejak aku

menyebutkan hal itu kepada Rasulullatr SAW lebih bagus dari ujian
yang ditimpakan kepadaku", demikian juga perkataannya sesudah itu,
"Demi Allah, Allah tidak memberikan kepadaku nikmat yang lebih

agung daripada kejujuranku terhadap Rasulullatr SAW setelatr Dia
memberiku petunjuk kepada Islam. Pada lafazh 'Lebih bagus" dan

"lebih agung" menunjukkan bahwa pemyataan di atas diungkapkan

untuk menafikan keutamaan bukan persamairn. Karena Ka'ab telah

bersekutu pada nikmat itu dengan dua sahabatnya yang lain dan dia

tidak menafikan bahwa salah satu dari kedua satrabatnya itu
mendapatkan yang lebih bagus dari apa yang didapatkannya.

Demikianlatr kenyataannya dan dia tidak menafikan adanya

kesamaan.

fi.k o;i 1 ts( @ahwa alat tidak berdusta kepada beliau). Kata

'tidak' pada kalimat ini hanyalatr sebagai tambahan, sebagaimana

yang ditegaskan oleh Iyadh.

i\| (Mengakhirkan/. Ringkasnya Ka'ab menafsirkan firman

Allah, "Dan bagi tiga orang yang ditangguhkan", yakni diakhirkan
penerimaan taubafirya, bukan berarti diakhirkan dalam arti terhalang

(tidak turu| dalam peperangan. Dalam tafsir Abdurrazzaq dari

Ma'mar dari orang yang mendengar dari Ilcimah tentang firman

Allah, "Dan bagi tiga orang yang ditangguhkan" dia berkata, 'Yalmi
diakhirkan penerimaan taubat." Ibnu Jarir menukil dari jalur Qatadatr
seperti itu. Malarany4 sungguh Allah telatr me,nerima taubat mereka

yang diakhirkan taubatnya.
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Pelaiaran vane dapat diambil

1. Boleh meminta harta benda orang kafir yang memerangi kaum

muslimin.

2. Boleh berper4ng pada bulan haram.

3. Memberitahukan negeri yang akan diperangi secara terang-

terangan selama tidak ada maslahat untuk

menyembunyikannya.

4. Apabila Imam (pemimpin) memerintahkan berperang maka

perintatr itu berlaku bagi setiap individu, dan siapa yang tidak

ikut patut mendapatkan kecaman dan sanksi. Menurut As-

Suhaili, kemarahan Rasulullatr sangat keras kepada'mereka

yang tidak turut dalam perang itu meski jihad adalah fardhu
kifayah, karena pada dasarnya jihad bagi kaum Anshar adalah

fardhu 'ain, sebab mereka membaiat Nabi SAW atas dasar itu.

Buktinya adalah perkataan mereka ketika menggali parit;

Kamilah yang membaiat Muhammad untuk berjihad selama

kami masih hidup. Demikian dikatakan As-Suhaili. Dia

berkata: Aku tidak mengenal alasan lain selain yang

dikatakannya. Saya (Ibnu Hajar) katakan bahwa saya telah

menyebutkan alasan selain yang dikatakannya, barangkali itu

lebih tepat. Hal itu diperkuat firman Allah dalam suratr At-

raubah [e] ayat 120, 
'ol,?r]\t q e* ut !- , $\.ttt; u'

ifi !j-"1'r-; yilr;- (TidaHah sepatutnya bagi penduduk

Madinah dan orang-orang Arab Baduiyang berdiam di sekitar

merelca, tidak turut menyertai Rasulullah [pergt berperangJ).

Dalam madzhab Syaf i disebutkan batrwa jihad adalatr fardhu
'ain di masa Nabi SAW. Atas dasar ini maka kecaman dapat

ditujukan ke,pada siapa saja yang tidak ikut dalam suatu

peperangan.

418 - FATETTL BAARI



7.

5. Orang yang tidak mampu untuk keluar berperang karena

kelemahan dirinya atau tidak memiliki harta, maka tidak ada

celaan baginya.

Imam (pemimpin) menunjuk orang yang menggantikannya

dalam melindungi dan mengurusi keperluan keluarganya serta

orang-orang yang lemah.

Tidak memerangi orang-orang munafik. Disimpulkan pula

darinya tidak memerangi orang-orang zindiq jika
menampakkan taubat. Adapun orang-orang yang

memperbolehkan membunuhnya menjawab bahwa

meninggalkan hal itu di masa Nabi SAW demi kemaslahatan,

yaitu melunakkan hati mereka untuk memeluk Islam.

Besarnya perbuatan maksiat. Al Hasan Al Bashri telah menyitir
hal itu sebagimana dikutip Ibnu Abi Hatim, "Maha suci Allah,
ketiga orang itu tidak makan harta haram, tidak menumpahkan

darah, tidak pula membuat kerusakan di muka bumi, tetapi

mereka telah ditimpa apa yang kalian dengar, hingga bumi
yang luas terasa sempit bagi mereka. Lalu bagaimana dengan

mereka yang masuk dalam perbuatan keji dan dosa besar?

Orang yang kuat mengamalkan agama diberi sanksi yang lebih
berat dibandingkan mereka yang lemah.

Seseorang boleh menceritakan kelalaian dari sebab dan akibat
yang didapatkannya sebagai peringatan dan nasihat bagi orang

lain.

Boleh memuji seseorang dengan kebaikan yang ada padanya

selama aman dari fientr.

Menghibur diri karena tidak mendapatkan sesuatu dengan apa

yang menimpa orang sepertinya.

13. Keutamaan peserta perang Badar dan keutamaan mereka yang

turut dalam baiat Aqabah.

8.

9.

10.

11.

t2.
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Bersumpah untuk mengukuhkan perkataan rneski tidak diminta

untuk bersumpah.

Menggunak an tauriyah untuk menyatakan tujuan.

Menolak perkataan ghib ah.

Boleh tidak rnenggauli istti beberapa waktu.

Jika seseorang mendapatkan kesempatan untuk melakukan

ketaatan, maka seharusnya segera melakukan dan tidak

menunda-nunda. Seperti firman Allah dalam surah Al Anfaal

f8l ayat 24, alr i,( tibti'€-t1J.€tbt tit J-t-?.: a!.tt;3Ll

*1it ,tJt'ry'Ji;- g"nuhilah seruan Allah dan seruan Rasul

apabila Rasul menyeru kamu kepada suatu yang memberi

kehidupan kepada knmu, dan ketahuilah bahwa sesungguhnya

Allah membatasi antara manusia dan hatinya). Begitu pula

firman Allah dalam surah Al An'aam [5] ayat 110, iii]ii|,iif)

i-,- Jit -,ry{-;l"5'et(,j1t (Dan fbegttu putal Kami

memalingkan hati dan penglihatan mereka seperti mereka

belum pernah beriman kepadanya [Al Qur'anJ pada

permulaannya). Kita mohon kepada Allah untuk mernberikan

sikry segera taat kepada-Nya dan tidak mencabut nikmat-Nya.

Boleh menginginkan kebaikan yang telatr luput/terlewatkan.

Imam tidak boleh mengabaikan orang ydng tidak

mengikutinya, balrkan hendalarya mengingatkannya agar

bertaubat.

Boleh menolak orang yang mencela bila memiliki anggapan

kuat akan kesalatran orang yang mencela.

Disukai bagi orang yang datang dari be,pergran dalam keadaan

memiliki wudhu, lalu datang ke masjid sebelum ke rumah, dan

shalat kemudian duduk untuk mereka yang hendak

mengucapkan salam kepadanya.

2t.

22.
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23.

24.

25.

26.

27.

2&.

29.

Disyariatkan memberi salam kepada yang datang dan

manyambutnya

Menetapkan keputusan berdasarkan perkara yang zhatrir.

Menerima udzur (alasan) yang dikemukakan orang-orang yang

melakukan kesalatran.

Disukai menangis bagi yang berbuat maksiat karena menyesali

kebaikan yang terlewatkan.

Memberlakukan hukum-hukum menurut zhahirnya dan

menyerahkan perkara batin kepada Allah.

Boleh tidak mengucapkan salam kepada orang yang berdosa.

Boleh memboikot orang yang berdosa lebih dari tiga hari.
Adapun larangan memboikot lebih dari tiga hari dipahami
apabila pemboikotan itu bukan karena alasan syar'i.

Senyum terkadang disebabkan kemaratran sebagaimana

senyum juga disebabkan rasa takjub, dan tidak khusus karena
kegembiraan.

Manfaat kejujuran dan sialnya dusta.

Beramal dengan mal<na implisit dari suatu gelar bila ditunjang
oleh faktor-faktor pendukung berdasarkan sabda Nabi SAW
kepada Ka'ab, "Adapun yang ini telah berkata benat'', karena

hal ini mengindikasikan batrwa selainnya adalah dusta. Akan
tetapi tidak berlaku umum pada semua orang selainnya, karena

Muraratr dan Hilal juga telatr berkata jujur. Maka kedustaan

khusus bagi mereka yang bersumpatr dan mengajukan alasan

(tidak benar), bukan bagi mereka yang mengakui kesalahan

terus terang. Oleh karena itu, beliau memberi sanksi kepada

siapa yang berkata jujur, dimana faidah sanksi ini tampak tidak
lama sesudah itu dan dial<hirkan siksaan yang lama bagr yang

dusta- Dalam hadits shahih disebutkan, *Apabila Allah
menghendaki kebaikan bagi hamba-Nya maka disegerakan

bagurya siksaannya di dunia, dan apabila menghendaki

30.

31.

32.
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33.

34.

35.

baginya lceburuan maka ditahan darinya sil<saannya dan

ditimpaktn kepadanya di hari kiamat dengan sebab dosa'

dosanya." Dikatakan, batrwa hanya saja diperkeras pada hak

ketiga orang itu karena mereka meninggalkan perkara wajib

tanpa alasan yang benar. Hal ini ditunjukkan firman Allah,
*TidaHah patut bagi penduduk Madinah dan suhrsuht Arab

di sekitarnya untuk tidak turut (berperang) bersama Rasulullah

SAW'dan juga perkataan kaum Anshar; "Kami orang<)rang

yang membaiat Muammad untuk berjihad selama knmi masih

hidup."

Mendinginkan panzunya musibatr dengan mengikuti orang-

orang yang mendapat musibatr serupa.

Keagungan jujur dalam perkataan dan perbuatan.

Menggantungkan kebahagiaan dunia dan alfrirat serta

keselarnatan dari keburukan pada keduanya pada kejujuran

tersebut.

Orang yang diberi sanksi berupa boikot diperkenankan untuk

tidak shalat berjamaatr, karetra Murarah dan Hilal tidak keluar

dari rumah mereka selama masa pemboikotan tersebut"

Gugurnya kewajiban menjawab salarn orang yang diboikot-

Sekiranlra wajib tentu Ka'ab tidak akan mengatakan apakah

beliau menggerakkan kedua bibirnya me,nj awab walam-

Boleh masuk ke pemukiman tetangga dan sahabat tanFa

izitnya dan tanpa melewati pintu jika diketahui keridhaan

pemiliknya

Perkataan ses@rang, "Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui",

bukan perkataan yang ditujukan kepada orang yang alim dan

tidak juga dianggap sebagai perkataan, kare'nanya tidak

berdosa omng yang bersumpah untuk tidak be6icara dengan

orang lain jika ia tidak berniat berbicara dengannya Hanya

saja Abu Qatadah mengatakan hal itu kepada Ka'ab katika

36.

37.

38.

39.
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Ka'ab benar-benar memohon jawaban darinya. Jika tidak,

maka telah terjadi bahwa ketika utusan raja Ghassan datang

dan menanyakan Ka'ab maka orang-orang menunjuk

kepadanya dan tidak mengucapkan perkataan; Misalnya, "Ini
Ka'ab", hal itu dilakukan untuk mubalaghah (penekanan)

dalam melakukan pemboikotan.

40. Mencuri pandangan dalam shalat tidak membatalkannya.

41. Lebih mengutamakan ketaatan kepada Rasul daripada kasih

sayang dengan kerabat.

42. Wanita melayani suaminya.

43. Berhati-hati dengan menjauhi apa yang dikhawatirkan akan

terjerumus kedalamnya.

44. Boleh membakar apa yang terdapat nama Allah demi maslahat.

45. Disyariatkan sujud syukur.

46. Disyariatkan berlomba untuk menyampaikan berita kebaikan.

47. Disyariatkan memberi sesuatu yang paling berharga kepada

oftmg yang membawa berita baik.

48. Mengucapkan selamat kepada orrmg yang mendapatkan

nihat.

49. Berdiri menyambut orang yang mendapatkan nilanat jika dia

datang.

50. Manusia berkumpul disisi imam (pemimpin) saat ada perkara-

perkara penting.

51. Imam bergembira dengan apa yang menggembirakan

pe'ngikutnya

52. Disyariatkannyamerninjam.

53. Menjabat tangan orang yang datang dan berdiri untuknya.

54. Senantiasa komitrnen dalam kebaikan lang bermamfaat.

55. Disukai bersedekah saat taubat.
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56.

57.

Orang yang bernadzar menyedekahkan semua hartanya tidak
harus mengeluarkan semuanya. Hal ini akan dikemukakan

pada pembahasan tentang sumpah darnadzar.

Ibnu At-Tin berkata: Dalam hadits ini disebutkan bahwa Ka'ab
bin Malik termasuk orang-orang yang pertarna hijratr dan

shalat menghadap dua kiblat. Padahal Ka'ab bukan termasuk

kaum Muhajrin bahkan dia adalah dari kalangan Anshar.

81. Nabi SAW singgah di AI Hijr

Ut'; il ,Ju t;i:; hr uy, * lt ,f t'g * "U;1t *
t;b 'u!t ,fu rjl:; I ,JC Hu, *i y \t Jb
'^;i; & i ,,{, Gk bf vr ;&ai (, '€+;'oi 'ra*lt

Mtg.Dari Az-Zuhri, dari rr;::'i: :r':": {:
berkatq "Ketika Nabi SAW lewat di Al Hijr, beliau bersabd4

'Janganlah kalian masuk ke tempat mereka yang telah menzhalimi

diri mereka agar tidak menimpa l<alian apa yang menimpa mereka,

kecaali jika kalian dalam keadaan menangis'. Ke,mudian beliau

menutupi kepalanya dan mempercepat jalannya hingga melewati

lembah itu."

lnt Jy, Jtl :)ti CAL ?nr ue, * It f :q:# it l:; *
;r;:it :r:S & ti:*t-t | :r-Jt 7cJ,\ *t y ht ,t

:&Pi 
" 

:L'#'oi';5G. G k tf vr
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4420. Dari Abdullah bin Dinar, dari Ibnu Umar RA, dia
berkata, "Rasulullah sAw bersabda kepada para pemukim Al Hijr,
'Janganlah masuk kepada mereka yang diadzab, keanali jika karian
masuk dalam keadaan menangis, agar tidak menimpa kalian apo
yang menimpa mereka'."

Keterangan Hadits:

(Bab Nabi SAW singgah di Al Hijr).Al Hijr adalah tempat
tinggal kaum Tsamud. Sebagian mengklaim Nabi SAW lewat dan
tidak singgah. Akan tetapi pernyataan ini ditolak dalam penegasan
hadits Ibnu Umar bahwa ketika singgah di Al Hrjr, beliau
memerintahkan mereka agar tidak minum airnya. Hadits Ibnu umar
yang dimaksud telatr disebutkan ketika membahas sumur Tsamud,
yang telah dijelaskan pada pembatrasan tentang cerita para nabi.

'e"'oi pl*on menimpa kalian), yakni tidak disukai akan

menimpa kalian.

,rbu | :i*ir ?v,i.\ *i y i,' & H' j,i @abi sAW

bersabda kepada penduduk Al Hijr: Janganlah kalian masuk). Al
Karmani berkata, 'Maksudny4 beliau bersabda kepada satrabat-
sahabatnya yang bersamanya di tempat itu. Mereka dinisbatkan
kepada Al Hdr, karena lewat diatasnya. Dia pun membahas hal itu,
tetapi terkesan dipaksakan. Padatral sebenarnya tidak seperti yang
dikatakannya. Bahkan huruf lam pada lafazh "li Ashhabil Hijr"
bermakna "an" (terrtang). Lalu sasaran pembicaraan sengaja tidak
disebutkan agar mencakup setiap orang yang mendengar. Adapun
seharusnya; beliau bersabda kepada umatnya tentang para penghuni
Al Hijr dan mereka adalatr kaum Tsamud, 'Janganlah rrarian masuk
kepada merel{a', yalari kaum Tsamud.
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82. Bab

\t .u Ut'*^; ,Jv tt I :41 _ * i4t ,l ,r"; *
€ Jv'tt "*iv-,rir * 

"JlLf 
'.5 {LL 1.*i y

,iLjr 3 * Gai ,ytr: l;3tj ^1Lt't^:, -!i ;i"y
o"., i. . . . a!, ,. ti. 1i .t c .. ,- r.1. 1,.r ey t',u<,--'ry-q+fu

4421. Dari Urwah bin Al Mughirah, dari bapaknya Al'
Mughirah bin Syu'bah, dia berkata, "Nabi SAW pergt untuk
menunaikan hajatnya, maka aku berdiri menuangkan air kepadanya

-aku tidak mengetatruinya melainkan mengatakan pada perang

Tabuk- beliau mencuci wajahnya dan hendak mencuci kedua

tangannya tetapi .lengan jubahnya terlalu sempit, maka beliau
mengeluarkan tangannya dari bawah jubahnya, kemudian mencuci

keduanya, lalu mengusap kedua sepatunya.

b,.t Utett$i,iv * oj * * i,y y r& *
,i;:v ,s 'iti *-r:.it Je a;i 6 & ,!; :1'y q. *i y

.4,"2't t+. J.* -ul l.to-2

MzL Dari Abbas bin Satral bin Sa'ad, dari Abu Humaid, dia

berkata, "Kami datang bersama Nabi SAW dari perang Tabuh hingga

ketika kami telatr melihat Madinah dari kejauhan, beliau bersabda"

'Ini adalah Thabah, dan ini adalah Wud, bukit yang mencintai kami

dan kami mencintainya'.

426 - rATErrL BAARI



et *') y\, -* ht lyr'oi l;ht u*, ly i ri *
tU ir c t1r;i *!rrt:t:)w yyt'n;i"a; ,'i ,1
e?lr.iij a' ,S-., U tju '€, rlf vt C-y '*Zw ,t',

.l.iJ, W *!L.ei,ju
4423. Dari Anas bin Malik RA, "Rasulullatr SAW kembali dari

perang Tabuk, lalu dekat dengan Madinatr, dan beliau bersabda,
'Sesungguhnya di Madinah terdapat beberapa laum yang kalian
tidak menempuh suatu jalan atau tidak melewati suatu lembah
melainkan merekn bersama kalian'. Mereka berkata" 'Ya Rasulullah,
mereka di Madinah?' Beliau bersabda, 'Dan merela di Madinah,
merekn terhalang oleh udzur'."

Ketransan Hadits:

(Bab). Demikian tercantum di tempat ini tanpa judul bab.
Fungsinya untuk memisahkan antar bab. Karena hadits-haditsnya
masih berkaitan dengan pembatrasan lanjutan tentang kisah perang
Tabuk.

r-,rir *'&1 '& *u F.*iyb,.rr pr ui
.a

-'!* tt'P q fl iltii (Nabi SAW pergi untuk menunaikan hajatnya,

mal<a aht menuanglcan air kepadanya, alcu tidak mengetahuinya
kecuali pada perang Tabuk). Demikian tercantum ditempat ini.
Sementara disebutkan pada pembahsan tentang mengus?p dua sepatu
penjelasan mereka yang meriwayatkannya. Saya telatr menyebutkan
juga di tempat itu secara detil. Imam Muslim meriwayatkannya dari
Abbad binZiyad, dari Urwah bin Al Mughirah, bahwa Al Mughirah
mengabarkan kepadanya, sesungguhnya dia berperang bersarna
Rasulullah SAW ke Tabuk 

-lalu 
dia menyebutkan tentang mengusap

sepatu sebagaimana terdahulu disertai tambahan-, 'JtJ d- ii'r*G
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pt y it' ,rp '$r 'ti\6 ,:n.rr,rU- :f i f"), * ,i:i u ;At
,:,i)b t- pt * h, e it J?t?,6 4,*}, # * t"s ,ap\\ t;71r

;6r Cttj 716 1em datung bersamanya hingga kami mendapati

manusia telah mempersilahkan Abdurrahman bin Auf shalat
mengimami mereka, Nabi SAW mendapati rakaat terakhir, ketika

Abdurrahman mengucapkan salam maka Rasulullah SAW

menyempurnalan shalatnya, makn hal itu membuat orang-orang

terlrejut). Dalam riwayat lain, Al Mughirah berkata, *'PU'c,,\3i3
'x:: |$s * n, e '4t -J6 ,*"jt (Aku ingin memerintahkan

Abdurrahman untuk milndur, namun Nabi SAW bersabda,
'Biarkanlah dia'.).

Hadits kedua pada bab ini dinukil Imam Bukhari dari Khalid
bin Makhlad, dari Sulaiman, dari Aru bin Yahya, dari Abbas bin
Sahal bin Sa'ad, dari Abu Humaid. Sulaiman yang dimaksud adalah

Ibnu Bilal, sedangkan Amr bin Yatrya adalah Al Mazini. Kandungan

hadits Abu Humaid ini sudah dijelaskan pada bagran akhir
pembahasan tentang zakat dan jihad bab "Barangsiapa Membawa

Anak Kecil dalarn Peperangan untuk Memberi Pelayanan."

Adapun hadits ketika dinukil dari Ahmad bin Muhammad, dari
Abdullah, dari Humaid Ath-Thawil, dari Anas bin Malik RA.
Abdullah adalah Ibnu Al Mubarak. Pembahasan hadits ini baik dari
segp sanad atau matan sudah dijelaskan pada pembahasan tentang
jihad pada bab "Orang yang Terhalang Berperang karena {Jdzur."

83. Surat Nabi SAIY kepada Kisra dan Kaisar

"oi;;f 
u,tL u.tll lt y; i' '* ,t'ti ,Jv 7V it ,f

,r l' *'{cF iy:ffe *j y\';* }:'J;,
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*'^ai ,g-;ir * Jt *tx- oi;;G Jn#t ir;e
-iU #t'ur oi* 'f'ri:r;6,uf 

J\'i)":tr
oi,y t;;'it'*i y \t.k yt l,rry Gn

4424. Dari Ibnu Syihab, dia berkata, llbaidillah bin Abdullatr
mengabarkan kepadaku, Ibnu Abbas mengabarkan kepadanya
"Rasulullah SAW mengirimkan suratnya kepada Kaisar bersama

Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi. Beliau memerintahkannya untuk
menyerahkan surat itu kepada pembesar Bahrain, lalu pembesar

Bahrain menyerahkannya kepada Kisra. Ketika dia membacanya
maka dia menyobeknya." Aku mengira Ibnu Al Musayyab berkata"

"Rasulullatr SAW memohon kecelakaan untuk mereka agar
dihancurkan sehancur-hancumya."

\t* ar JirrW *\, ri*:til:Jv;S,t) *
lct S:.*:r 7cr\;6Ai Li L'rt t1 'r;. Jr'";lt ?(t pi y
'u u:6 JLi 

"ri *, y \t -,e lot Jy., { A :Jtt ."r4a

.i?;t ,li r{ri'."'cri'J ,sG a1 iW}iL
4425. Dari Abu Bakrah, dia berkat4 *Allah telah memberi

manfaat kepadaku de,ngan sebab satu kalimat yang aku dengar dari
Rasulullah SAW pada hari-hari [perang] Jamal setelatr aku hampir-
hampir bergabung dengan mereka yang turut dalarn perang Jamal,
dan berperang bersama mereka." Dia berkata, "Ketika sampai berita
kepada Rasulullatr SAW bahwa penduduk Persia telatr mengangkat
putri Kisra sebagai pemimpin [raja] merekq maka beliau b€rsabd4
'Tidak aknn beruntung suotu leaum yang mempercayaknn/

menguasaknn urusan mereka kepada seorang wanita
(men ganglratnya menj adi pemimpin mereka)'."
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M26. Dari As-Sa'ib bin Yazid, dia berkata, "Aku masih ingat

bahwa aku keluar bersama anak-anak ke Tsania Al wada' untuk

menyambut Rasulullah SAW." Suatu kali Suffan berkata, "Bersama

anak-anak kecil."

,P g#, e'&r €t ?tt :,i(at f e)'1 ,
:!; tt*iL:r;1 gt'>)r i jle3 y b' .J-

4427.Dari Az-Ztthi, dari As-Sa'ib, aku mengingat batrwasanya

aku keluar ke Tsaniatul Wada'bersama anak-anak unfuk menyambut

kedatangan Rasulullah SAW dari perang Tabuk-

Keteransan hadits:

(Bab Surat Nabi SAW ftepada Kisra dan Kaisar). Kisra adalatr

Ibnu Urais bin Hurmuz bin Anusyirwan. Dia adalah Kisra senior yang

masyhur. Dikatakan bahwa yang dikirimi surat oleh Nabi SAW

adalah Anusyirwan. Namun, pernyataan ini perlu ditinjau kembali

berdasarkan keterangan berikut, dimana Nabi SAW mengabarkan

batrwa putranya (Zfin) telatr membunutmya. Sementara Kisra yang

dibunuh oleh putranya sendiri adalah Kisra bin Barwaiz bin Hurmuz.

Kisra adalah gelar raja Persia. Kisra artinya 'yang agung'

sebagaimana dijelaskan pada pembahasan tentang tanda-tanda

kenabian. Sedangkan Kaisar yang dikirimi surat adalah Heraklius.

Kisatrnya telah disebutkan pada bagian awal kitab Fathul Baai tni.

,CC
, c ./

4 9ry1 y c>'2
,- , . a

:e"y o6 Jvi *i

r to,.i , .2.
.-tl ))
l:J
.^

4-b dll

"lr
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iti; i.l' f 
'g (Bersama Abdutlah bin Hudzafar). Inilah

yang menjadi pegangan. Dalam riwayat Umar bin Syabah dikatakan

bahwa yang mengantar surat tersebut adalah Humais bin Hudzafah.

Namun, ini adalah kekeliruan karena dia meninggal di bukit Uhud,
dan Hafsah menjadi jandanya. Setelatr itu para utusan diutus sesudatr

pe{anjian Hudaibiyah tahun ke-7 H.

Dalam biografi Abdullah bin Isa (saudara laki-laki Kamil Adi)
melalui jalumya dari Auf bin Abi Hind, dari lkrimah, dari Ibnu

Abbas, tentang kisah pembuatan setempel (cap) disebutkan, t:.tts'r5]:t

ytir.i' i * € : 5. i; i ,sF it- {n"u"" mengirim surat

kepada Kisra bin Hurmuz dan mengutus Umar bin Khaththab untuk

mengantarkannya). Demikan yang dia katakan. Namun, Abdullah
adalah periwayat yang lemah. Kalaupun akurat, barangkali beliau
mengirim surat kepada raja Persia dua kali dan itu terjadi pada awal
tahun ke-7 H.

i:Ht * J\(Kepada pembesar kajal Bahrain). Dia adalatr

Al Mundzir bin Sawi Al Abdi.

tii 1Oi" menyerahkannya). Kalimat selengkapnya adalah; Dia

berangkat kepadanya dan menyerahkan surat kepada pembesar

Bahrain, lalu pembesar Bahrain memberikan surat itu kepada seorang

yang hendak berangkat ke Kisra untuk diseratrkan kepadanya.

Mungkin juga Mundzir berangkat sendiri untuk menyerahkan

langsung surat itu kepada Kisra. Sehingga tidak perlu lagi orang yang

diutus untuk menyampaikannya kepada Kisra. Namun, kemung[inan
lain bahwa orang yang membawa surat itu tidak langsung

memberikan kepada Kisra sebagaimana yang terjadi pada kebanyakan

para raja.

'fj tiJi lXeti*a dia membaca). Demikian yang disebutkan

kebanyakan periwayat, yakni tidak menyebutkan objek kata kerjanya.

Dalam riwayat Al Kasymihami disebutkan, 6-il &)i Q<ettka dia
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membacanya\. Namun, di sini terdapat kalimat majaz, karena

sesungguhnya dia tidak membacanya langsung, tetapi dibacakan

kepadanya sebagaiman a yalrry akan disebutkan.

'ii lOia menyobek-nyobeknya). Yalad memotong-motong.

,rt-15, ;r ltt '4 (Alat.mengira bahwa lbnu Al Musaltyab).

Orang yang berkata adalah Az-hfin. Hal ini dinukil dengan sanad

yang maushul seperti sebelumnya. Pada semua jalur disebutkan

dengan sanad yang mursal. Kemungkinan Ibnu Al Musayyab

mendengarnya dari Abdullah bin Hudzafah (pelaku kisah), karena

Ibnu Sa'ad menyebutkan dari haditsnya bahwa dia berkata, "Surat

Rasulullah SAW dibacakan kepadanya, maka dia menyobeknya."

*t y t 
' .p lt Sy:t'# on (Rasutullah SAt( memohon

kecelakaan untuk mereka). Yakni untuk Kisra dan tentaranya.

9F F t.jV-'ot (lntuk dihancarlcan sehancur-hancurnya).

Yakni untuk dicerai-beraikan dan dihancurkan. Dalam hadits

Abdullatr bin Hudzafah disebutkan, * i, .l* :, S1,t d: * *
'Sl;OT iili,i 'iti 

'it't (Ketit@ hal itu sampai kepada Rasululah SAW

maka Rasulullah SAW mengucapkan, 'Ya Allah, hananrlanlah

kerajaannya'.). Kisra mengirim surat kepada Badzan, pembantunya

di Yaman dan me,ngatakan, "[Jtuslatr dua orang kepada laki-laki di

Hljaz ini". Maka Badzanmengirim utusan kepada Nabi SAW. Ketika

utusan itu sarnpai, Nabi SAW bersaMa kepada , keduanya,

"Sampaikan kepada sahabat kalian batrwa Tuhanku akan membunuh

majikannya malam ini." Adapun yang derrikian itu adalatr malam

selasa 10 hari berlalu dari bulan Jumadil Awal tahun ke-7 H. Allah
telatr memberi kekuasaan kepada pufranya yang bemama Syirawaih,

lalu diamembunuhnya.

Dari Az-Zuhri, dia berkata, "Sampai berita kepadaku bahwa

Kisra mengirim surat kepada Badza4 isinya; Telatr sampai berita

kepadaku bahwa seonmg laki-laki dari Quraisy mengaku sebagai
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Nabi. Untuk itu, berangkatlah kepadanya, jika dia bertaubat maka

itulah yang diharapkan, dan jika tidak bawa kepalanya kepadaku."
Lalu disebutkan kisah seperti diatas. Dia berkata, "Ketika perkataan

Nabi SAW sampai kepada Badzan, maka dia pun masuk Islam
dengan orang-orang Persia yang bersamanya."

Catatan:

Ibnu Sa'ad mengklaim bahwa

Hudzafah kepada Kisra pada tahun

damai. Hal ini dikutip Al Waqidi

Nabi mengirim Abdullah bin
ke-7 H pada masa pet'anjian

dari hadits Asy-Syifa' binti
Abdillah, ?rilt 4';# (sekembalinya beliau dari Hudaibiyah).

Sikap Imam Bukhari berkonsekuensi bahwa ia terjadi pada tahun ke-7
H, karena dia menyebutkannya sesudah perang Tabuk. Pada akhir bab
ini disebutkan hadits As-Sa'ib bahwa dia menyambut Nabi SAW
keiit<a kembali dari Tabuk.

Para penulis kitab Al Maghazi menyebutkan, ketika Nabi SAW
berada di Tabuk, maka beliau mengirim surat kepada Kaisar dan
selainnya. Pengiriman surat kali ini bukan saat beliau menyuratinya
dan mengirimkannya bersama Dihyah, karena pengiriman surat yang
diantar oleh Dihyah te{adi pada saat perjanjian damai pada tahun ke-
7H.

Dalam riwayat Imam Muslim dari Anas disebutkan, Sa o.Srl:1';*t d)S ,)\ S Pt y ilrr graai SAW mengirim surat kepada

Kaisra dan Kaisar). Di dalamnya disebutkan juga, 4,n :* y at
(Dan kepada semua penguasa yang lalim). Ath-Thabarani
meriwayatkan dari hadits Al Miswar bin Makhramah, dia berkata,
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si i, et,-i l.e#i ;;a J*'i ,o&.siiiJr ',t' 
'v's * il

f h' ,*'4'':st #V,ri',C*3' jyzil i. ;*i,,i(;jl .*
t'6, i tf ? {&s @*ulullah SAW keluar kepada sahabat-

sahabatnya dan bersabda, 'sesungguhnya Allah mengutusht kepada

semua manusia, maka tunaikitnlah atas namalru dan janganlah

berselisih terhadaplw'. Maka beliau mengutus Abdullah bin

Hudzafah kepada Kisra, Salith bin Amr lcepada Haudzah bin Ali di
Yamamah, Al Alla' Al Hadhrami kepada Al Mundzir bin Sawi di
Hajar, Amr bin Al Ash kepada Jifar dan Abbad (dua putra Al
Julandi) di Oman, Dihyah kepada Kaisar, Syuia' bin Wahab kepada

Ibnu Abi Syamr Al Ghassani, dan Amar bin Umayyah kepada An

Najasyi. Mereka semua kembali sebelum Nabi SAW wafat selain Amr

bin Al Ash).

Para penulis kitab sejarah menyebutkan bahwa Nabi SAW

mengirim Al Muhajir bin Abi Umayyah bin Al Harits bin Abdul

Kilah dan Jarir kepada Dzu Al Kala', As-Sa'ib kepada Musailamatr,

Khathib bin Abi Balta'ah kepada Al Maquqis. Dalam hadits Anas

yang telatr saya sitir dalam riwayat Imam Muslim bahwa An-Najasyi

yang dikirimi surat itu bukan Najasy yang masuk Islam.

Hadits p€rtama pada bab ini dinukil Imam Bukhari dari Utsman

bin Al Haitsam, dari Aui dari -.Al Hasan, dari Abu Bakrah. Auf yang

dimaksud adalah Al A'rabi. Sedangkan Hasan adalatr Al Bashri, dan

semua sanad-nya orang-orang Basrah. Hasan mendengar dari

bapaknya (Bakrah) sebagaimana telatr dijelaskan pada pembatrasan

tentang perjanjian damai.

ff'?6'{t * b' ,,r:a tt Jt"il W:5 h' ,;yi @aah

memberi manfaat lcepadafu dengan kalimat yang aht dengar dari

Rasulullah MW pada hari-hari [perangJ Jamal). Disini terdapat

pengakhiran kata yang seharusnya didahulukan, dan sebaliknya" yang

seharusnya adalah; Allatl me,nrberikan manfaat ke,padaku pada hari-
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hari [perang] Jamal dengan sebab satu kalimat yang aku dengar dari
Rasulullah SAW (sebelum itu).

Kata "hari-hari" berkaitan dengan "memberi manfaat

kepadaku", bukan berkaitan dengan, "aku mendengamya", karena

diketahui bahwa dia mendengarnya sebelum itu. Adapun yang

dimaksud dengan "peserta [perang] Jamal", adala]r pasukan yang

bersama Aisyah RA.

,ft, ?*\'At L( Uts t & (S"rrdah alru hampir bergabung

dengan para peserta perang Jamal). Yakni Aisyah RA bersama

orang-orang yang bersamanya. Hal ini akan dijelaskan pada

pembahasan tentang ujian dan cobaan.

fungkasnya, ketika Utsman terbunuh dan Ali dibaiat menjadi
khalifah, Thalhah dan Az-Zubair keluar menuju Makkah, lalu
keduanya bertemu Aisyah yang telah menunaikan Haji. Maka mereka
pun sepakat untuk bergerak menuju Bashratr dan mengajak orang-
orang untuk menuntut atas terbunuhnya Utsman. Hal itu sampai

kepada Ali, maka dia keluar menyambut mereka, maka terjadilatr
perang Jamal. Peristiwa itu dinisbatkan kepada Jamal (unta) yang

dikendarai Aisyah, dimana dia berada di atas tandunya mengajak
orang-orang untuk berdamai. Adapun orang yang mengatakan,

"ketika sampai", adalah Abu Bakrah. Ini merupakan penafsiran,

"Dengan kalimat". Disini juga terdapat penggunaan kalimat dengan

arti pembicaraan yang sangat banyak.

cF *. * tjiib \lerekn mengangkat putri Kisra sebagai

pemimpin [rajal merel<a). Dia adalatr Bauran binti Syirawaih bin
Kisra bin Barwaiz. Ketika Syirawaih membunuh bapaknya
sebagaimana yang disebutkan- dan bapaknya mengetatrui bahwa
putranya berada di belakang peristiwa itu, maka dia menyusun siasat

untuk membunuh putranya setelatr kematiannya, untuk ifu ,dia

membuat ramuan beracun yang disimpan dalam lemari khusus dan

ditulis 'haqqul jima'(ramuan untuk jima'); Barangsiapa memakannya
dalam kadar seperti ini maka ia akan melakukan jima' sekian kali.
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Hal ini dibaca oleh Syirawaih maka diapun memakannya sehingga

mengakibatkan kematiannya, dia tidak hidup sesudah bapaknya

melainkan enam bulan. Ketika meninggal, dia tidak meninggalkan

seorang saudara laki-laki, sebab dia telah membunuh saudara-

saudaranya karena ambisi untuk menjadi raja, dan dia juga tidak

meniggalkan anak laki-laki. Sementara mereka tidak ingin jika
kerajaan itu keluar dari keluarga tersebut. Oleh sebab itu, mereka

mengangkat seorang wanita yang bernama Bauran sebagai pemimpin.

Hal ini disebutkan Ibnu Qutaibah.

Ath-Thabarani meriwayatkan juga bahwa saudara

perempuannya Arzamikhdat juga diangkat sebagai raja. Al
Khaththabi berkata, "Dalam hadits ini terdapat keterangan bahwa

wanita tidak dapat diangkat menjadi pemimpin maupun hakim, ini
juga menjelaskan batrwa dia tidak dapat menikahkan dirinya, dan

tidak berhak menikahkan selainnya." Namun, pernyataannya kurang

tepat. Mengenai larangan seorang wanita memegang kekuasaan

pemerintahan dan hakim adalah pendapat Jumhur. Namun, Ath-
Thabari memperbolehkannya, dan ia adalah salah satu riwayat dari

Imam Malik. Adapun Abu Hanifah memperbolehkan bagi kaum

wanita menjadi hakim dalam perkara-perkara yang diterima

kesaksiannya.

Hubungan (kolerasi) hadits ini dengan judul bab adalah batrwa

ia merupakan kelanjutan kisatr Kisra yang telah menyobek-nyobek

surat Rasulullah SAW, maka Allah menguasakan putranya, lalu

membunuhnya dan saudara-saudaranya hingga mengakibatkan

pengangkatan pemimpin wanita. Maka hal ini mengakibatkan

kebinasaan kerajaan mereka, dan mereka pun dihancurkan

sebagaimana doa Nabi SAW.

irrILJr p ,1:r, ita:" |ltii (Suatu kali Sufyan berkata: Bersama!r

anak-anak lrecit). Bagran ini dinukil dengan sanad yang maushul,

tetapi periwayat darinya menjelaskan batrwa suatu ketika beliau

mengatakan "al ghilmaan" dar, kali lain "ash-shibyaan". Artinya
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periwayat menukilnya dengan makna hadits. Kemudian dia

menyebutkannya melalui syaikh lain dari Sufyan, dan pada bagian

akhimya ditambahkan, '!'j3 ,t 'i:r!; (Saat kedatangannya dari

Tabuk). Ad-Dawudi mengingkari hal ini dan diikuti Ibnu Al Qayyrm.
Dia berkata, "Tsaniyatul Wada' berada di arah Makkah bukan dari
arah Tabuk, bahkan ia berhadapan dengannya sebagaimana timur dan

barat." Dia juga berkata, "Kecuali jika di sana ada tsaniyah yang lain
di arah Tabuk." Tsaniyah adalah sesuatu yang agak tinggi dari
permukaan bumi. Sebagian mengartikan jalan di bukit.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, posisinya di arah Hijaz tidak
menjadi penghalang bagi seorang musafir ke Syam dari arah itu,
sebagaimana ketika beliau masuk Makkah dari tsaniyah di Makkah,
dan keluar dari Makkah melalui jalur lain. Hanya saja keduanya tetap

sampai pada jalur yang sama. Kami meriwayatkan dengan sanad
yang munqathi' (terputus) dalam kitab Al Halabiyat, tentang
perkataan kaum wanita saat Nabi SAW tiba di Madinah, yaitu;

Telah datang purnama kepada kami,

dari arah Tsaniyatul Wada'.

Menurut sebagian sumber, kalimat itu diucapkan ketika beliau
datang berhijrah, sebagian lagi mengatakan ketika beliau datang dari
perang Tabuk.

Catatan:

Penyebutan hadits ini diakhir bab merupakan isyarat bahwa
pengiriman surat kepada raja-raja adalah pada tahun berlangsungnya
perang Tabuk. Akan tetapi tidak menolak pendapat yang mengatakan
batrwa beliau menulis untuk raja-raja pada tahun perjanjian damai,
seperti surat kepada Kaisar. Cara menggabungkan kedua pemyataan

ini bahwa beliau menulis kepada Kaisar dua kali dan yang kedua ini
telah ditegaskan dalam Musnad Imam Ahmad. Beliau menyurati
Najasyi yang masuk Islam dan menshalatinya ketika meninggal.
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Beliau juga menulis surat kepada An-Najasyl yang menjadi pemimpin

sesudahnya, dan dia kafir.

Imam Muslim meriwayatkan dari hadits Anas, dia berkata, 'ri!

i' Jl et u- )v F Ji *i 1o n' e '4, (Nabi sAW mengirim

surat kepada setiap penguasa mengajak mereka kepada Allah).
Diantara mereka yang disebutkan namanya adalatr Kisra, Kaisar, dan

Najasyi. Dia berkata, "Dia bukan Najasy yang masuk Islam."

84. Sakit dan Wafatnya Nabi SAW

'€3r'* yq, ?T'&\j o*'i$r"&;!1D,Ak at J'$

6t;*its
Dan firman Allah, "s"rurgguhnyo kamu akan mati dan

sesungguhnya merelra akan mati (pula). Kemudian sesungguhnya

lramu pada hari Kiamat aknn berbantah-bantahan di hadapan

Tuhanmu." (Qs. Az-Zumar [39]: 30-31)

tsglglggean:

(Bab Sakit dan Wafatnya Nabi SAW. Dan Firman Allah,
"Sesunguhnya kamu akan mati dan sesungguhnya mereka aknn mati

fpulaJ). Hubungan ayat dengan bab akan dibahas pada hadits

keenam. Pada bab ini disebutkan juga keterangan tentang jenis sakit

beliau SAW. Adapun permulaannya berada di rumatr Maimunah,

seperti yang akan dijelaskan. Dalam kitab .,4s-Sirah karya Abu

Mi'syar disebutkan bahwa Nabi SAW sakit di rumatr Zainab binti
Jatrsy. Sementara dalam kitab Sirah karya Sulaiman At-Taimi

disebutkan di rumah Raihanatr. Namun, pendapat pertama adalah

yang kuat.
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Al Khaththabi mengatakan beliau mulai sakit sejak hari Senin,

dan sebagian mengatakan hari Sabtu. Al Hakim dan Abu Ahmad

mengatakan hari Rabu. Kemudian te{adi perbedaan pendapat tentang

lama beliau sakit. Kebanyakan mengatakan 23 hari. Sebagian

menambahkan satu hari dan ada juga yang menguranginya. Kedua

pendapat terakhir ini terdapat dalam kitab Ar-Raudhah. Sebagian lagi

mengatakan selama 13 hari, dan inilah yang ditegaskan Sulaiman At-
Taimi dalam kitabnya Al Maghazi,laludiriwayatkan oleh Al Baihaqi

dengan sanad yang shahih.

bulan Rabiul Awal -{an hampir-hampir menjadi ijma'-. Akan

tetapi dalam riwayat Ibnu Mas'ud yang dikutip AlBazzar disebutkan

pada tanggal 11 Ramadhan. Kemudian Ibnu Ishaq dan mayoritas

Ulama mengatakan pada tanggal 12 Ramadhan. Dalam riwayat Musa

bin Uqbah serta Al Khawarizmi dan Ibnu Zabr disebutkan, "Belaiu

SAW meninggal pada awal bulan Rabiul Awal." Dalam riwayat Abu

Mihnaf dan Al Kalbi disebutkan pada hari kedua bulan Rabiul Awal.

Pendapat ini dikuatkan oleh As-Suhaili. Atas dasar kedua pendapat

dinukil Ar-Raf i bahwa Nabi SAW hidup selama 80 hari sesudatr haji

Wada', ada juga yang mengatakan 81 hari. Adapun yang dia tegaskan

dalam Y,ttab Ar-Raudhah, adalah beliau hidup 90 atau 9l hari sesudah

haji Wada'. Pernyataan ini dianggap musykil oleh As-Suhaili dan

orang-orang yang mengikutinya. Maksudrya, meninggalnya beliau

adalah pada hari Senin 12 Rabi'ul Awal, sebab mereka sepakat batrwa

awal bulan Dzulhijjah tahun itu adalah hari Kamis. Bagaimanapun

ditetapkan jumlah hari tiga bulan sebelumnya; baik dikatakan sama-

sama 30 hari, sebagian kurang dari 30 hari, atau semuanya kurang

dari 30 hari, tetap saja tidak tepat bila tanggal 12 bulan Rabi'ul

Awwal tahun itu jatuh pada hari Senin. Al Barizi kemudian Ibnu

Katsir mengemukakan kemungkinan bahwa ketiga bulan itu
semuanya 30 hari. Sementara penduduk Makkah dan Madinatr

berbeda tentang ru'yah hilal (melihat awal bulan) Dzulhijjah.

Penduduk Makkah melihatnya pada malam Kamis dan tidak diiihat
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oleh penduduk Madinah kecuali malam Jum'at. Maka ketika
menunaikan haji yang dijadikan pegangan adalah ru'yah penduduk

Makkah. Kemudian mereka kembali ke Madinah dan menetapkan

tanggal berdasarkan ru'yah penduduknya, maka awal bulan

Dzulhijjah menurut ru'yah penduduk Madinah adalah hari Jum'at dan

akhirnya adalah hari Sabtu. Kemudian awal bulan Muharram adalah

hari Ahad dan akhirnya adalah hari Senin. Lalu awal bulan Shafar

adalah Selasa dan akhimya hari Rabu. Maka awal Rabiul Awal
adalah hari Kamis. Dengan demikian, tanggal 12 bulan itu tepat hari
Senin. Jawaban ini cukup jauh karena berkonsekuensi adanya empat

bulan yang berturur-turut masing-masing 30 hari.

Sulaiman At-Taimi (salah seorang periwayat yang terpercaya)

menegaskan permulaan sakit Nabi SAW adalah hari Sabtu tanggal22
bulan Shafar dan meninggal pada malam Senin setelah berlalu 2 hai
bulan Rabiul Awal. Atas dasar ini, maka bulan Shafar tidak cukup 30

hari. Tidak mungkin dikatakan awal bulan Shafar adalah hari Sabtu,

kecuali jika bulan Dzulhijjah dan Muharram sama-sama tidak genap

30 hari. Dengan demikian, konsekuensinya bahwa ada 3 bulan
berturut-turut yang hanya 29 hai. Adapun menurut pendapat yang

mengatakan beliau SAW wafat pada awal bulan Rabiul Awal berarti

ada 2 bulan yang tidak genap 30 hari dan satu bulan sempurna (30

hari). Oleh karen itu, As-Suhaili menguatkan.

Dalam lotab Al Maghazi karya Abu Mi'syar dari Muhammad
bin Qais, dia berkata, "Rasulullah sakit pada hari Rabu setelah berlalu
11 malam bulan Shafar." Pernyataan ini sesuai dengan pendapat

Sulaiman At-Taimi, karena awal bulan Shafar adalah hari Sabtu.

Adapun keterangan Ibnu Sa'ad dari jalur Umar bin Ali bin Abi
Thalib, dia berkata , "\*;. ^1U.y1\i ?i *i * &, .,I;r l' J?3 ,#t

., . c .. i-..-.
{rt 1'c.z; {p +llJ} t'}' ?'i o6i ,u {p &yr (s(3u * i
5"2\i \asutullah sakit pada hari Rabu pada satu malam yang tersisa

bulan Shafar. Beliau sakit selama 13 malam dan meninggal pada

hari Senin tanggal 12 Rabiul Awa[). Hal ini juga tidak luput dari

#O - FATIIUL BAARI



kemusykilan terdahulu. Bagaimana mungkin awal bulan Shafar

adalah hari Ahad dan tanggal2g adalahhari Rabu, karena awal bulan
Dzuhijjah adalah hari Kamis. Sekiranya ditetapkan bahwa Dzulhijjah
dan Muharram sama-sama 30 hari, maka awal bulan Shafar adalah

hari Senin, lalu bagaimana hingga diakhirkan hingga hari Rabu?

Maka yang kuat adalah apa yang dikatakan Abu Mihnaf. Seakan-akan
penyebab kesalahan selainnya adalah kekurang telitian dalam

menukil redaksi riwayat, yang sebenarnyaadalah )\\i it :* g,6 e
(Pada tanggal 2 bulan Rabiul Awal), namun kemudian berubah

menjadi, )\\t y': -# 
T 

,i,rt e (Pada tanggal t2 bulan Rabiut

Awa[). Kekeliruan ini terus berlanjut. Sebagian mereka mengikuti
sebagian yang lain tanpa meneliti lebih dalam.

Al Qadhi Badruddin bin Jama'ah memberi jawaban yang lain.
Dia berkata, "Pendapat jumhur ulama bahwa Nabi SAW wafat pada

tanggal 12 Rabiul Awal, harus dipahami dalam arti dua belas malam
berlalu dengan hari-harinya. Maka beliau SAW wafat pada hari ke-
13, lalu bulan-bulan sebelumnya ditetapkan semuanya be{umlah 30
hari. Dengan demikian pendapat jumhur ulama adalah benar."
Namun, pemyataan ini disanggah dengan bantahan yang disebutkan
sebelumnya disertai tambahan penyelisihan terhadap istilah para atrli
balrasa tentang *li tsintai asyarah" (pada ke-12). Mereka hanya
memahami berlalunya malam-malam, dalam arti hal itu te{adi pada

siang hari ke-12.

Kemudian Imam Bukfiari menyebutkan 23 hadits, yaitu:

.\t'4esUtl J-ci,G'-L
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4429. Dari Abdullah bin Abbas RA, dari Ummu Al Fadhl binti

Al Harits, dia berkata, "Aku mendengar Nabi SAW membaca surah

'Al Mursalaati '(Jrfa' pada shalat Maghrib. Kemudian beliau tidak

shalat mengimami kami sesudahnya hingga Allah mewafatkannya."

Keteransan:

Pertama, hadits tentang bacaan Nabi SAW dalam shalat yang

terakhir beliau mengimami para shatrabat. lmam Bukhari

meriwayatkan hadits ini dari Yahya bin Bukair dari Al-laits, dari

Uqail, dari Ibnu Syihab, dari Ubaidillah bin Abdullatr, dari Abdullah

bin Abbas, dari Ummu Al Fadhl binti Al Harits. Ummmu Al Fadhl

adalah ibunya Ibnu Abbas. Hadits ini telah disebutkan ketika

membahas tentang bacaan dalam shalat.

?nt uyr TUt';';L ,sS :Jt, g& it * ;; i ;; f
,^t iri.i "'o\,:'f i ,*'St '* 'i S* f& Gt ,l)- e
;E ,it) ft :: * f6 it'*Ji:, ,# * ,y iy,Jta

,ttl,'*:,tz.r'j4 +it ,k ), );, Fi $a ,fi, !,'H

M3A. Dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, dia berkata" "IJmar

RA mendekatkan Ibnu Abbas. Maka Abdurrahman bin Auf berkata

kepadanya, 'sesungguhnya kami memiliki anak-anak yang sebaya

dengannya'. Dia me,njawab, 'sungguh dia sebagaimana yang kalian

ketatrui'. Maka Umar bertanya kepada Ibnu Abbas tentang ayat ini,

'Idzaa jaa'a nashntllaahi wal fath' (apabila telatr datang pertolongan

Allah dan kemenangan). Maka dia berkat4 'Ajal Rasulullah SAW

yang diberitahukan Allah kepadanya'. IJmar berkata, 'Aku tidak

mengetatrui darinya kecuali yang engkau ketahui'."

.;;cUq;'1 c,lui
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Keterangan Hadits:

Kedua, hadits Ibnu Abbas tentang tafsir surah An-Nashr.

/# i.t 'i.!-,e 
?'tt q::H' U. fr iri ,jri lV lt ,,f (Dari

Ibnu Abbas, dia berkata, "(Jmar RA mendekatkan Ibnu Abbas).
Bentuk redaksi kalimat ini adalah menempatkan isim zhahir (nama
jelas) pada posisi dhamir (kata ganti). At-Tirmidzi meriwayatkanya
dari Syu'bah dengan redaksi, }n' ,p )u J*i y6b1-t i3"'fr og

*j y (Umar bertanya kepadaku b"rro*o pora sahabat Rasulullah

SAn. Hadits ini sudah dijelaskan pada pembahasan perang
pembebasan kota Makkah, melalui jalur lain dari Abu Bisr dengan
redaksi yang lebih lengkap. Selanjutnya, kami akan menjelaskannya
lebih detil pada tafsir surah An-Nashr. Hal ini telah dikemukakan
pada pembahasan haji Wada' dari hadits Ibnu Umar, ir'i.St :* a;
y::l ah; € e-;at $ e gt 'H ;E $l) (surah ,rdzaa jaa,a

nashrullah' turun pada hari-hari tasyriq diwaldu haji Wada).

Ath-Thabarani meriwayatkan dari Ibnu Abbas melalui jalur
tarn,ly'it ;1 g$q+t u& t'lc;l pj * h, ;* lt J?3 biUl A
(Ketika ayat ini tuntn, Rasulullah sAW lebih bersungguh-sungguh
dalam urusan akhirat). Ath-Thabarani meriwayatkan pula dari hadits
Jabir, * il'*1),r{,'{t *i" & H' j,i 

'r;r;,:yul A
ji\, q U p i7t,1 ,lU; 'i Jui (Ketitra ayat ini turun Nabi SAW

berkata kepada Jibril, 'Engkau telah membeitahukan kematian
lrepada diriku'. Jibril berkata kepadanya, 'Dan akhir itu lebih baik
bagimu dari permulaan'.\.

tk :qn \,'d 
^*a iv ,i:ry Jo'rs:,1ltt t ;;- Jv,

t.'
V ,:,UA ( :.+ '-6 r1lt A.br ,f,'Jfr pi *ht S*'o$t
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r rb;Jr
,,

t 6 - , z3

c>J> 1 Jl;l U.6-t ',.ii't ,srt

4428. Yunus berkata, dat'. Az-Zuhi, Urwatr berkat4 Aisyah RA
berkata, "Nabi SAW berkata waktu sakit yang menyebabkan beliau

meninggal, 'llahai Aisyah, aht masih saja mendapati rasa sakit

karena makanan yang alru makan di Khaibar- Pada saat'saat ini alat

mendapati urat nadilru terputus lwrena racltn itu'."

Keteransan Hadits:

Ketiga, hadits Aisyah tentang rasa sakit yang dialami Nabi

SAW karena racul pada makanan. Imam Bukhari meriwayatkan

hadits ini dari Yunus.

,-r.tj"'Jtt; (Dan Yunus berkata). Dia adalah lbnu Yazid Al Aili.

Riwayat ini telah dinukil dengan sanad yatgmaushul oleh AlBazzar,

Al Hakim, dan Al Ismaili, dari jalur Abbas bin Khalid, dari Yunus

melalui sanad seperti diatas. AlBazzar berkatq "Ia dinukil sendirian

oleh Anbasah dari Yunus." Maksudnya" dia menyendiri dalam

menukil hadits itu dengan sanad yang maushul, karena hadits itu
telah dikutip oleh Musa bin Uqbah di dalam l<rtab Al Maghazi dari

Az-Ztilri melalui jalur yang mursal. Akan tetapi ia memiliki dua

riwayat pendukung yang juga dinukil melalui sanad yang mursal.

Keduanya diriwayatkan Ibrahim Al Harbi dalarn kitab Ghara'ib Al
Hadits karyanya. Salah satunya dari Yazid bin Ruman, dan yang

satunya lagi dari riwayat Ja'far Al Baqir.

Al Hakim meriwayatkan dengan jalw maushul dari Ummu

Mubasysyir, dia berkata: Aku berkata, ig ,*jF ti 6 !, l?) U'tti

,c,t ;\V i 1jt'i. ;4 tai.t'uei ,:;ir,fi aii pr;iln1 u;.I 'F4$ 1
a.

t--

qe.t LYt'or}i ti;i 6&;4$ | €r5 luit (Wahai Rasuluttah, apa

yang englrau risaukan pada dirimu? Sesungguhnya aleu tidak

lfut $ '-i St;i

Itu: qqrl
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mencurigai pada anaklu kecuali makanan yang dia makan di
Khaibar." Adapun analcnya adalah Bisyr bin Al Bara' bin Ma'rur
telah meninggal. Beliau bersabda, "Aku juga tidak mencurigai

selainnya dan ini adalah saat-saat terputusnya urat nadiku.").

Ibnu Sa'ad meriwayatkan dari gunrnya, Al Waqidi dengan

sanad-sanad yangberagam tentang kisah daging kambing yang diberi

racun dan dihidangkan kepada Nabi SAW sewaktu di Khaibar. Dia

berkata diakhir semua itu, qir '&i tg ,P 'b c;>$ U,t r;i. j;,ci
rt" oiE ufr t\t:.te 'P.Wi 

rd, jrf' 'f,'ti U) o ,,1'r.'ki 9'H
,S*1 fYt'ttr1i lOan beliau hidup sesudah itu selama 3 tahun hingga

menderita sakit yang menyebabkan kematiannya. Beliau bersabda,
'Aht masih saja mendapati rasa sakit makanan yang aku makan di
Khaibar selama beberapa tahun hingga ini adalah saat-saat

terputusnya urat nadiku), yaitu urat nadi di bagian punggung, dan

beliau meninggal dalam keadaan syahid." Kalimat, "IJrat nadi di
punggung" adalatr perkataan periwayat. Demikian juga dengan

kalimat, "Dan beliau meninggal dalam keadaan syahid." Sedangkan

maksud kalimat, cefiku masih saja mendapati rasa sakit karena

makanan", yakni aku mendapati rasa sakit pada perutku disebabkan

makanan itu. Ad-Dawudi berkata, maksudnya berkurang kelezatan

rasanya. Namun, perkataan ini disanggah oleh Ibnu ArTin.

Para pakar bahasa berkat4 "Al Abhar adalatr urat yang terdapat

di punggung dan bersambung ke jantung, jika terputus niscaya

seseorang akan meninggal. Al Khaththabi berkata, "Dikatakan batrwa
jantung bersanrbungan langsung dengan urat tersebut." Penjelasan

terperinci tentang kambing yang diberi racun telah disebutkan ketika

membahas perang Khaibar.

'oi';;i 6; hr
c,.7 t/ .(

4...$ . )9 t|i)(>

,€4)
tln
( - 3l

c#t

z$G'oi i:r"}

tiy ot{ &:,

..^.(
€F',

o7.de
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4439 Dari Ibnu Syihab, dia berkata: Urwah mengabarkan

kepadaku, Aisyah RA mengabarkan kepadanya, "Rasulullah SAW
jika sakit, beliau meniup pada badannya dengan membacakan surat l/
Mu'awwidzat. Lalu menyapukan ke badannya dengan tangannya.

Ketika menderita sakit yang menyebabkan beliau meninggal aku pun

meniupkan pada dirinya bacaan Al Muawwidzat yang biasa beliau

tiupkan, dan aku menyapukannya dengan tangan Nabi SAW."

Keterangan Hadits:

Keempat, hadits Aisyah RA tentang bacaan surah Al
Mu'awwidzat.

7$:i,Jiu, (Dengan surah Al Mu'awwidzat). Maksudnya, beliau

membacanya sambil menyapukan ke badannya. Dalam riwayat Malik

dari Ibnu Syihab pada pembatrasan tentang keutamaan Al Qur'an

disebutkan, o$:jljl * "e'(;i 
pettau membacakan atas dirinya Al

1

Mu'awwidzal). Pada pembatrasan tentang pengobatan akan dinukil
perkataan Ma'mar sesudah hadits ini, "Aku berkata kepada Az-Zthi,
'Bagaimana beliau melakukannya?' Dia berkata, 'Nabi SAW

meludah pada kedua tangannya, lalu menyapukan keduanya ke

wajatrnya'." Pada pembahasan tentang doa-doa akan disebutkan dari

jalur Uqail dari Az-Zuhi, bahwa beliau SAW melakukan seperti itu

ketika hendak tidur. Ini adalatr riwayat Al-Laits dari Uqail.

Sementara Al Mufadhdhal bin Fadhalah meriwayatk*.!7
Uqail pada pembahasan tentang keutamaan Al Qur'an, Jt.ati li! Otf

iVf 'Sr,y,Ai\'*t'Sii;f irr '$'&'rg"j qc.i"j f * g',s.
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,/6, ii (Biasanya apabila Nabi pergi ke tempat tidurnya beliau

mengumpulkan kedua telapak tangannya kemudian membaca; eul
huwallaahu afuad, qul a'uuzdu birrabbil falaq, serta qul a'uud.zu
birrabbinnaas). Maksud'Al Mu'awwidzat' (perlindungan) adalah
surah qul a'uudzu birrabbil falaq dan qul a'uudzu biruabbinnaas.
Diungkapkannya dalam bentuk jamak kemungkinan berdasarkan
pendapat bahwa jamak terkecil adalah dua. Mungkin juga yang
dimaksud adalah kalimat-kalimat yang digunakan sebagai
perlindungan dalam kedua surah itu. Kemungkinan lain bahwa yang
dimaksud "Al Mu'awwidzat" (surah-surah perlindungan) adalah
kedua surah tadi ditambah surah Al Ikhlash. Inilah pendapat yang
kuat.

:ie graj (Beliau menyapukannya dengan kedua tangannya).

Dalam riwayat Ma'mar disebutakn, 6). * yr'#;1, (Aku

menyapukannya dengan tangan beliau sendiri karena
keberlrahannya). Dalam riwayat Malik disebutkan, iE, lgr'{*?,
VJ (Aku menyapukannya dengan tangan beliau karena

m en gh arap kan keb erkah annya).

Imam Muslim meriwayatkan dari jalur Hisyam, dari bapaknyan,
dari Aisyatr, * yr'C;;;i * e;ili'd;, ii 1,6 $iir b7',p-i ili
q:- q {57. Pi LJ,i (ft (Ketika Nabi SAW menderita sakit yang

menyebabkan beliau meninggal, maka alat meniupkan kepadanya dan
menyapu dengan tangan beliau sendiri, karena ia tebih banyak
berknhnya daripada tanganlat). Diakhir bab ini akan disebutkan dari
jalur Ibnu Abi Mulaikah, dari Aisyah, :9, -)lbl, e; ,tiVi t#i;
ptli elt 4 i,tfi (Akupun hendak *",mohonkon perlindungan untuk

beliau [membacakan surah mu'awwidzat), namun beriau mengangkat
kepalanya dan mengatakan, fii ar-rafiiq al a'laa' [pada teman yang
berada di tempat yang tertinggiJ).
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Ath-Thabarani meriwatkan dari hadits Abu Musa, ,fs Oii6

;eti.p1r &r it"( 
"f 

, ,, :,)ui ,1i:Ju;i:.LLi!:tb'e?S (Betiau sadar

dan Aisyah sedang menyapu dadanya dan memohon kesembuhan

untulotya. Maka beliau bersabda, 'Tidak, akan tetapi aku meminta

kepada Allah teman yang berada di tempat yang krtinggi'." Saya

akan membahas kalim at' Ar- Rafiqul A' la' pada hadits ketujuh.

.".,;A ?;-6:, o;rt ?'; ,t& u.t'Ju ,io ;; i * *
'€*i ,r$t,Jw ."-'s *i y\, ;* it s-i'1l,t
G $6,Lti.,;'t * r),l;it:ii .tir l;. ty'J (Y
6i €lt, ,G_;t ;,Sut .^tr; tt:\i- t#i .;,:<;:-'r ,1;i {^!v

,',f Ft t3*;1t ,J6 ?*rew\ii il\,siu | ;; y
gPt f ;-S3i;i+i * c,^;.;. x lt t tifi t,7?t :r-i

.tiriio\i
44Sl.Dari Sa'id bin Jubair, dia berkata, Ibnu Abbas berkata,

"Hari Kamis, apakatr hari Karqis itu? Sakit Rasulullah SAW semakin

parah, maka beliau bersabda, 'Marilah aht tulisknn untuk lulian satu

kitab yang kalian tidak akan tersesat sesudahnya selamanya'. Mereka

pun berselisih, dan tidak patut di sisi Nabi SAW ada perselisihan.

Mereka berkata, 'Apa urusannya? Apakah dia mengigau? Mintalatr

keterangan kepadanya. Mereka pun pergl unfuk mengarnbalikan

kepadanya. Maka beliau bersabdq 'Tinggalkanlah aht, apa yang aht

berada padanya lebih baik daripada apa yang kalian ajak alat

kepadanya'. Lalu beliau mewasiatkan tiga perkara seraya bersabdq

'Keluarlranlah orang-orang musyrik dari jazirah Arab, berikanlah

imbalan kepada para utusan sebagaimana yong aleu lalai@tt...', dan
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dia berdiam tentang perkara yang ketiga, atau dia mengatakan, 'Aku
lupa'."

g, \t J:" |t J;.,'rL A :Jv t7i)L ?nt q, FG lt *
*(trlt^,*j *\t J:"Ut|in-,,1-7 c*Jr & *,
y \t ,k yt i;, ol.:'rj:z-' Jw 'it-' t:# o iV A
'"pi;fi-li .f itK t::; ,Lt')t i'+j ,e)t il i'*;
'y, uq A'JJ.5i;,JkU'4 arL>rr.4t
'Jv u>*)t, pt rrgi t Ut * JF"a e) .;:rx

ir )i rK ,nr +',SG .t;; ,*, + \t ,* at J;,
e3 * \t .v it Jyr; Jc c t;|Sr Sr i.;:St'ot ,r.(z

'#, e,y oq' d: A'&;)ri -;:)

4432. Dari Ibnu Abbas RA, dia berkata, "Ketika Rasulullah
SAW menjelang wafat dan dalam rumah terdapat beberapa laki-laki,
beliau bersabda, 'Marilah aku tulis untuk kalian satu kitab yang
kalian tidak tersesat sesudahnya'. Sebagian mereka berkata,
'Sesungguhnya Rasululllah SAW dikalahkan oleh rasa sakit, dan
disisi kalian ada Al Qur'an. Cukuplah bagi kita kitab Allah,.
Akhirnya terj adi perselisihan maka Rasululllah bersabda,' B erdirilah
knlian'." Ubaidillah berkata, "Ibnu Abbas berkata, 'sungguh musibatr
diatas musibah terhalangnya antara Rasulullah SAW dan penulisan
kitab itu bagi mereka karena perselisihan dan kegaduhan mereka'."

Keterangan Hadits:

Kelima, hadits Ibnu Abbas tentang keinginan Rasulullah untuk
menuliskan kitab yang mencegah mereka dari kesesatan sesudahnya.
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,#it i't" (Hari Kamis). Kalimat ini merupakan khabar

(predikat) untuk mubtada' (subjek) yang tidak disebutkan secara

tekstual, atau sebaliknya. Kalimat, "Dan apakah hari kamis itu"'

digunakan ketika ingin memberi gambaran tentang betapa pentingnya

persoalan dan menunjukkan rasa takjub kepadanya.

Pada bagian akhir pembahasan tentang jihad disebutkan melalui

jalur ini, urzi,Jr'arrt 
'*t ,* ,;J ; (Kemuaian dia menangis

sehingga membasahi kerikil yang ada dihadapanya). Imam Muslim

meriwayatkan dari jalur Thalhatr bin Mushrif dari Za'idbin Jubair, p

iilt iy qf'€ r-e ,p 6?: '? 'e'i\ ,p ,p (Kemudian air

matanya mengalir sehingga aku melihat di atas kedua pipinya

seakan-akan untaian mutiara). Tangisan Ibnu Abbas mungkin karena

mengingat wafatnya Rasululllah SAW sehingga timbul lagi

kesedihannya. Selain itu ada kemungkinan disebabkan juga oleh tidak

ditulisnya kitab yang diinginkan Rasulullatr, dimana menurut

keyakinannya sekiranya hal itu terjadi tentu akan mendapatkan

kebaikan. Oleh karena itu, pada riwayat kedua dia mengatakan bahwa

yang demikian itu adalah i-ilt (bencana). Kemudian dia

mengungkapkan lebih mendalam lagi dengan perkataannya, {-i}t'$
(Segala bencana). Pada pembahasan tentang ilmu disebutkan alasan

mereka yang tidak mau melaksanakan hal tersebut seperti Umar RA.

';.t Pt i" h' & lt )rJr'.t*,t lsakit Rasulullah SAW

semakin keras). Dalam pembahasan tentang jihad ditambahkan, i\
q.At (Pada hari Kamis). Hal ini memperkuat asumsi bahwa

permulaan sakit beliau sebelum itu. Kemudian pada riwayat kedua

disebutkan,'JL1i f iO' ,* !, d*i* rll lXett*a Rasulullah SAW

menjelang wafat). Namun, penggunaan kalimat ini hanya dalam

konteks majaz,karena beliau hidup sesudatr itu hingga hari Senin'
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t6 gitab). Dikatakan bahwa urusan yang hendak ditulis

adalah penunjukkan khalifah sesudahnya. Permasalahan ini akan

dijelaskan pada pembahasan tentang hukum-hukum ketika

menyebutkan bab "Penunjukan Khalifah. "
t,

rjl,ttt il (Kalian tidak akan tersesat). Dalam riwayat Al

f*y*it *i disebutk an, ;s:fu5 1 (Kalian tidak tersesat). Redaksi

seperti ini telah disebutkarr pada pembatrasan tentang ilmu, dan

demikian jugapada riwayat yang kedua.

L3$ e * ,,.+-}j (Tidak patut terjadi perselisihan disisi Nabi

SAlf). Ini adalah bagian hadits yang marfu' (langsung dari Nabi

SAW), tetapi mungkin juga hanya pemyataan Ibnu Abbas yang

disisipkan dalam hadits. Namun, pendapat pertama lebih tepat. Pada

pembahasan tentang ilmu disebutkan, 73U q* dfr I (Tidak patut

disisilru terj adi pes elisihan).

'1t;1 r'$l' 6 (Mereka berknta, "Apa urusannya? Apaknh dia

mengigau?"). Semua periwayat Shahih Bukhari menukil dengan kata
'gAi, yahai dalam bentuk pertanyaan. Adapun dalam pembahasan

tentang jihad disebutkan,'fr, yakni bentuk kata kerja lampau. Al

Kasymihani meriwayatkan di tempat itu, inr J'bi';"; .:1; dengan

diulang dua kali.

Iyadh berkata,'Makna kata'ahjara' adalatr' afhasya' (berkata

keji). Dikatakan,'hajara rajulun', yuhi laki-laki itu berbicara tidak

karuan. Dikatakan juga "ahjara", yakni berkata keji. Namun,

pernyataan ini disanggatr karena konsekuensinya harus diucapkan

dengan lafazh "ahjara", yakni diberi sulatn pada huruf fta',
sementara semua riwayat menyebutkan ahajara

Iyadh dan ulama lainnya telatr membahasnya dengan detil, dan

diringkas oleh Al Qurthubi. Kesimpulannya, riwayat yang akurat

adalalr dalam bentuk pertanyaan 'ahajara'. Ada juga yang
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mengatakan hujran, karena sebagai maf'ul (objek), yakni qaala

Hujran (Dia mengatakan hujran). Hujr artinya igauan, dan yang

dimaksud di tempat ini adalah perkataan orang sakit yang tidak jelas

dan tidak bisa dijadikan pegangan. Namun, terjadinya hal itu pada diri
Nabi SAW adalah perkara yang mustahil. Karena beliau adalah orang

yang ma'shum (terpelihara). baik saat sehat maupun sakit.

Berdasarkan firman Allah dalam surah An-Najam [53] ayat3, $Ui
c'At f (Dan tiadalah yang diucapkannya itu [At Qur'anJ menurut

kemauan hawa nafsunya). Juga berdasarkan sabda beliau SAW, ) \F l
b ,t_b:Jri ,-^ait e Jii (Sesungguhnya aku tidak mengatakan baik

saat marah maupun ridha, kecuali kebenaran). Jika hal ini sudah

diketahui, maka sesungguhnya mereka mengatakan kalimat itu
dengan tujuan mengingkari pihak yang tidak mau menuruti perintah

Nabi SAW untuk mendatangkan alat tulis. Seakan-akan orang yang

mengucapkannya berkata, "Mengapa kalian tidak mau menurutinya?

Apakah kalian mengira batrwa beliau seperti orang lain yang

mengucapkan igauan pada saat sakihrya? Turutilah perintahnya dan

hadirkan kepadanya apa yang beliau minta, sesungguhnya beliau
tidak mengatakan kecuali kebenaran." Al Qurthubi berkata, "Ini
adalatr penjelasan yang paling baik."

Al Qurthubi juga berk4ta, "Mungkin juga sebagian mereka

mengucapkan kalimat itu karena ragu. Akan tetapi kemungkinan ini
tidak dapat diterima, sebab bagaimana mungkin sahabat lain tidak
mengingkarinya, padahal mereka tergolong sahabat terkemuka. Kalau
mereka mengingkarinya niscaya hal itu akan dinukil. Kemungkinan

lain bahwa orang yang mengatakannya diliputi kepanikan dan

kebimbangan sebagaimana yang menimpa sebagian mereka saat Nabi
wafat."

Ulama lainnya berkata, "Mungkin orang yang mengucapkan

kalimat itu bermaksud menyatakan batrwa sakitnya Nabi SAW sangat

parah, maka dia menyebut akibatnya padahal yang dimaksud adalah
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penyebabnya, karena igauan biasanya te{adi pada orang yang sakit

parah."

Pendapat lain mengatakan, "Orang tersebut mengatakannya

untuk menenangkan orang yang gaduh di sisi Rasulullah SAW.
Seakan-akan dia berkata, 'Sesungguhnya perbuatan kalian sangat

mengganggu beliau dan biasanya sampai mengakibatkan beliau
mengigau'. Ada pula kemungkinan juga kata 'ahajara' adalah kata

kerja lampau dari kata hajr yang bermakna kehidupan. Dia
menyebutkannya dalam bentuk lampau untuk menggambarkan

kedahsyatan tanda-tanda kematian yang dilihatnya."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, nampaknya kemungkinan ketiga
yang disebutkan Al Qurthubi lebih kuat. Menurut saya, orang yang

mengucapkan kalimat itu adalah mereka yang baru saja masuk Islam,

dan dia mengetahui bahwa siapa yang mengalami sakit parah niscaya

tidak dapat berpikir dengan baik dan menjelaskan apa yang

diinginkan atau dikatakannya, dan menurut anggapannya hal seperti
itu bisa saja te{adi pada diri Rasulullah SAW. Oleh karena itu,
disebutkan pada riwayat kedua, *lt * i i!1 :'nlJz[.'!r;i (Sebagian

mereka berkata, 'Sesungguhnya ia telah dikalahkan oleh rasa sakit).

Al Ismaili meriwayatkan dari jalur Muhammad bin Khallad,

dari Sufyan, 'oiy4?Lr ,?4;-'t|u" 6 :tj4i (Mereka berknta, "Apapah

maunya? Dia telah mengigau, mintalah keterangan kepadanya). Dari
Ibnu Sa'ad melalui jalur lain dari Sa'id bin Jubair, H i, 'd'oi
(Sesungguhnya Nabi Allah berkata tidak jelas). Hal ini diperjelas

bahwa sesudah itu dikatakan, e'$<}!"'t (Mintalah keterangan

kepadanya).l Yakni perintah untuk bertanya. Maksudnya, tanyakan

apa yang diinginkannya serta teliti apakatr ia masih dalam
keadaannya semula atau tidak.

t Pada catatan kaki cetakan Bulaq disebutkan, "Barangkali di dalamnya terdapat
bagian terhapus dimana secara lengkap adalah, "Sesungguhnya setelah beliau
mengucapkan hal itu maka dikatakan, 'mintalah keterangan' kepadanya."
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Dalam redaksi riwayat kedua, "Mereka pun berselisih, diantara

mereka ada yang berkata, 'Dekatknn (alat tulis) agar beliau menulis

untuk knlian."' terdapat keterangan yang menunjukkan sebagian

mereka tetap bertekad untuk berpegang dengan perintah dan menolak

mereka yang tidak mau menuruti perintah Rasulullah SAW. Ketika

terjadi perselisihan diantara mereka, maka berkah pun diangkat

sebagaimana yafig biasa terjadi saat ada perselisihan dan

pertengkaran.

Dalam pembahasan tentang puasa disebutkan bahwa beliau

SAW keluar mengabarkan kepada mereka tentang waktu terjadinya

malam qadar (lailatul qadar). Akan tetapi beliau melihat dua orang

berselisih hingga suara mereka menjadi keras. Maka pengetahuannya

tentang itu diangkat. Al Maziri berkata, "Hanya saja diperkenankan

bagi sahabat berselisih tentang penulisan kitab ini, padatral telah ada

perintah beliau SAW yang tegas, karena perintah-perintah terkadang

disertai faktor-faktor tertentu yang memalingkannya dari makna

wajib. Seakan-akan tampak faktor yang menunjukan bahwa perintah

itu bukan suatu kewajiban bahkan sekadar pilihan, maka mereka pun

berselisih dalam ijtihad masing-masing. Adapun Umar bersikeras

tidak menurutinya, karena adanya faktor-faktor tertentu yang

menurutnya Nabi SAW mengatakannya bukan sebagai suatu

keharusan.

Adapun pengharusan beliau SAW mungkin berdasarkan wahyu

atau mungkin berdasarkan ijtihadnya. Oleh karena itu Nabi SAW

membiarkannya. Jika tekadnya itu berdasarkan watryu maka dihapus

oleh wahyu. Bila berdasarkan ijtihad maka dihapus dengan ijtihad

pula. Disini terdapat hujjah bagi mereka yang membolehkan kembali

kepada ijtihad dalam hal-hal syar'i.

Imam An-Nawawi berkata, '?ara Ulama sepakat bahwa

perkatan fJmar, 'Cukuplatr bagi kita kitab Allah', menunjukkan

kekuatan pemahaman dan kecerdisanya. Karena dia khawatir Nabi

SAW akan menulis perkara-perkara yang mungkin mereka tidak

mampu melakukannya sehingga berhak mendapatkan siksaan karena
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disebutkan secara tekstual. Maka beliau berkeinginan untuk tidak
menutup pintu ijtihad bagi para Ulama. Kemudian sikap beliau yang

tidak mengingkari Umar merupakan isyarat yang membenarkan

pendapatnya."

Adapun perkataan LJmar, 'Cukuplah bagi kita kitab Allah',
mengisyaratkan firman Allah dalam surah Al An'aam [5] ayat 38, 6

:€ 4:S' e.$tj (Tiadalah Kami alpaknn sesuatu pun di clalam

Al Kitab). Mungkin juga Umar bermaksud meringankan beban

Rasulullah SAW, karena dia melihat sakit beliau yang sangat keras.

Kemudian disana terdapat faktor yang menunjukkan bahwa apa yang

hendak ditulis Nabi SAW bukanlah perkara yang harus dan sangat

mereka butuhkan. Karena jika seperti ini tentu Nabi SAW tidak akan

meninggalkannya hanya karena perselisihan diantara mereka. Hal ini
tidak bertentangan dengan perkatan Ibnu Abbas, "Sungguh

musibah...", sebab dipastikan bahwa pemahaman Umar lebih dalam
daripada Ibnu Abbas.

Al Khaththabi berkata, "IJmar tidak berpikir menuduh Nabi
keliru dalam perkara yang ingin ditulisnya. Bahkan sikap Umar yang

tidak menuruti hal itu dipahami bahwa dia melihat kondisi Nabi SAW
yang sakit keras menjelang wafatnya dapat dimamfaatkan orang-

orang munafik. Mereka akan mendapatkan jalan untuk mencela apa

yang ditulis oleh beliau SAW dan juga kepada mereka yang

menukilnya. Sebab biasanya dalam kondisi seperti ini terjadi hal-hal
yang bersifat kebetulan. Maka inilah yang menyebabkan Umar tidak
menuruti perintah tersebut. Bukan berarti beliau sengaja menyelisihi
sabda Nabi SAW, dan juga beliau tidak berpikiran batrwa

kemungkinan Nabi telah keliru.

Hadits Ibnu Abbas ini telah disebutkan pada bagian akhir
pembahasan tentang ilmu. Adapun lafazh, 'Mereka pergt untuk
mengambalikan', mungkin yang dimaksud 'mengembalikan' di sini
adalah meminta kepadanya agar mengulangi apa yang dikatakan dan

memperjelasnya. Ada juga kemungkinan yang dimaksud
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'mengembalikan' adalah mengambalikan perkataan tersebut kepada

yang mengatakannya.

9t. elt \ ? :l $i €!'6 ,,t*t isui lneri"u bersabda:

Tinggalkanlah alat, apa yang alu berada padanya lebih baik

daripada yang kalian aiak aht kepadanya). Ibntt Al Jauzi dan

selainnya berkata, "Mungkin makna 'tinggalkanlah aleu', adalah

bahwa karamatr Allah yang disiapkannya untukku sesudatr wafat

seperti yang aku lihat adalatr lebih baik daripada apa yang aku alami

dalam hidup ini, atau apa yang aku cemaskan dan pikirkan untuk

bertemu Allah adalah lebih utama daripada membahas kemaslatratan;

apakah menulis kitab itu atau tidak menulisnya sebagaimana yang

kalian minta kepadaku.

Mungkin juga maknanya, "sikapku yang mengurungkan

keinginan untuk menulis kitab itu adalah lebih baik daripada

keinginan kalian agar aku menulisnya." Saya (Ibnu Hajar) katakan,

ada kemungkinan justru sebalikny4 yakni apa yang aku sarankan

kepadamu untuk menulisnya lebih baik daripada apa yang kalian

inginkan agar aku tidak menulisnya. Inilah yang lebih kuat.

Adapun berdasarkan pandangan sebelumny4 perintah itu hanya

sebagai ujian dan cobaan, maka Allah memberi petunjuk kepada

Umar akan maksudnya, dan ini tidak diketahui oleh selainnya.

Mengenai perkataan dari Ibnu Baththal, "L,mar lebih paham dari Ibnu

Abbas, dimana dia merasa cukup de,ngan Al Qur'an dan Ibnu Abbas

tidak merasa cukup dengannya", perlu ditinjau kembali, karena

mengucapkannya secara mutlak bila dikaitkan dengan keterangan

terdahulu bukan hal yang baik. Sebab perkataan IJmar, *Cukuplatt

bagi kita kitab Allah", tidak bemraksud bahwa dia merasa cukup

dengannya dan tidak butuh penjelasan sunnatr. Bahkan dia berkata

demikian berdasarkan faktor-fhktor yang ada, dan khawatir terhadap

konsekuensi penulisan kitab tersebut. Maka dia melihat batrwa

berpegang kepada Al Qur'an tidak mendatangkan apa yang

dikhawatirkannya. Adapun Ibnu Abbas tidak boleh dikatakan, "Tidak
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merasa cukup dengan Al Qur'an" padahal dia adalah lautan ilmu Al

Qur'an dan manusia paling mengetahui tentang tafsir serta takwilnya.

Namun, dia menyayangkan penjelasan yang telah luput, karena yang

demikian lebih utama dari sekaar istimbath (kesimpulan hukum).

Pada pembahasan tentang Kafarat Maradh (Hal-hal yang Dihapus

karena sakit) akan disebutkan hadits ini disertai tambahan dari Ibnu

Abbas lengkap dengan penjelasannya.

* e';\i:t (Beliau mewasiatkan kepada mereka tiga

perlcara). Maksudnya, pada kondisi tersebut. Hal ini menunjukkan

batrwa apa yang ingin ditulis oleh beliau SAW bukan perkara yang

harus dan wajib. Karena jika hal itu merupakan perkara yang

diperintahkan untuk disampaikan, tentu beliau tidak

meninggalkannya hanya karena perselisihan diantara mereka. Allah
akan menyiksa siapa yang telah menghalangi beliau menyampaikan

perkara tersebut. Nabi SAW juga tetap akan menyampaikan kepada

mereka secara lisan sebagaimana beliau berwasiat untuk

mengeluarkan orang-orang musyrik dan selain mereka. Beliau bahkan

hidup sesudatr mengucapkan perkataan ini beberapa hari dan mereka

pun menukil darinya berbagai perkara secara lisan. Kemungkinan

sekali apa yang disampaikan Nabi SAW secara lisan itu adalah apa

yang ingn ditulisnya.

lazirah Arab telatr dijelaskan pada pembahasan tentang jihad.

Adapun kalimat ajiizuu al wafd (berilatr imbalan kepada utusan).

Dikatakan bahwa asal kata ini adalah orang-orang datang kepada para

raja dan sang raja berdiri di atas jembatan seraya berkata,

"ajiizuuhum" (biarkanlatr mereka lewat), lalu mereka menyerahkan

pemberian kepada orang-orang itu dan membiarkan mereka pergi

melewati jernbatan tadi. Dari sini maka sesuatu yang diberikan

kepada seseorang yang datang kepada pembesar dinamakan 'ja'izah'.
Digunakan juga untuk menyebut pemberian kepada penyair karena

pujiannya atau yang seperti itu. Adapun kalimat, "Sebagaimana yang

aku berikan", yakni hampir seperti itu. Adapun hadiah untuk satu
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orang dimasa beliau SAW adalah satu uqiyah perak, yaitu senilai 40

dirham.

W Sa tl zil'& q i(;j (Dia diam tentang yang ketiga atau

dia berkata: Aku lupa). Kemungkinan yang mengatakan demikian

adalah Sa'id bin Jubair. Kemudian aku dapati dalam riwayat Al
Ismaili penegasan bahwa yang berkata seperti itu adalah Ibnu

Uyainah. Dalam Musnad Al Humaidi dari jalur Abu Nu'aim di kitab

Al Mustakhraj, dia berkata; Sufyan berkata, Sulaiman 
-yakni 

Ibnu

Abu Muslim- berkata, "Aku tidak tahu apakah Sa'id bin Jubair

menyebutkan yang ketiga lalu aku lupa, ataukah dia hanya diam

(yakni tidak menyebutkannya)." Riwayat inilah yang lebih kuat.

Ad-Dawudi berkata, "Wasiat yang ketiga adalah tentang Al
Qur'an, dan inilah yang ditegaskan Ibnu ArTin." Namun, menurut Al
Muhallab ia adalah penyiapan pasukan Usamah. Pandangan Al
Muhallab dikuatkan oleh Ibnu Baththal, karena sahabat telah

berselisih dihadapan Abu Bakar dalam pelaksanaan pengiriman

pasukan Usamah. Abu Bakar berkata kepada mereka, "Nabi SAW
telah membuat perjanjian akan hal itu saat menjelang wafatnya."

Iyadh berkata, "Mungkin wasiat ketiga adalatr sabdanya, tiY It
g, ,t-f (Jangan kalian menjadikan lruburku sebagai berhala).

Karena hal ini disebutkan dqlam yrtab Al Muwaththa' beriringan

dengan perintatr mengeluarkan kaum Yahudi. Kemungkinan juga

adalah apa yang tercantum dalam hadits Anas batrwa ia adalah

sabdanya, n<ltliJ 
'c(l; tti:lbst lSt olat dan budak-budak yang kamu

miliki).

#' Jif '.il;rtt (Ahli bait bersetisih). Yakni siapa yang ada di

rumah satrabat dan bukan yang dimaksud adalatr ahli bait beliau

sAw.
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,tl4 , 
jui (Beliau bersabda, 'Berdirilah'). Ibnu Sa'ad

menambahkan dari jalur lain, ,P fli iui (Beliau berkata:

Berdirilah dariku).

At^tt-^,

"^bv et y iu' &'ottG't 'Uu,i- il' qtyc *
'; ;.54 i*6itj ,y'4 srt |r# G rf,t i"];
Ut o), ,|.r:la 

^: * 
$ia i,.>?ii :'*.,t^itt 6Gi

t! , c'z-i . ,t't qlt *j €'& fi *', *?r, jbf c.:^)'+ y ,f-
'4'#-*i',s'ri Jt *?G ,l"ra

4433-4434. Dari Aisyah RA, dia berkata, 'T.{abi SAW
memanggil Fathimah AS pada saat sakit menjelang wafatnya. Lalu
beliau berbisik kepadanya tentang sesuatu, maka Fathimah menangis.

Kemudian dia memanggilnya dan membisikkan kepadanya sesuatu,

maka Fathimah tertawa. Kami bertanya tentang ifu, maka dia berkata,

'Nabi SAW membisikkan kepadaku bahwasanya beliau akan wafat

pada waktu beliau sakit, maka aku pun menangis. Kemudian beliau

membisikkan kepadaku dan mengabarkan kepadaku bahwasanya aku

adalah ahli baitnya yang pertama menyusulnya, maka aku pun

tertawa'."

Keteransan Hadits:

Keenam, hadits Fathimatr tentang wafatnya beliau SAW.

lmam Bukfrari meriwayatkan hadits ini dari Yasarah bin Suffan bin
Jamil Al-Lakhmi, dari Ibrahim bin Sa'ad, dari bapaknya, dari Urwah,

dari Aisyah RA. Bapaknya Ibrahim bin Sa'ad adalah Ibrahim bin
Abdunahman bin Auf.
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,y',1 qit i6sa C p.1.^l' W'eo'*i y L' ,r,; 'oJt o:>

:*;1r6,')Lt 
(Nabi SAW memanggil Fathimah pada saat sakitnya yang

menyebakan beliau wafot, lalu membisikkan kepadanya sesuatu).

Diawal hadits ini dari riwayat Masruq, dari Aisyah 
-sebagaiamana

telah disebutkan pada pembahasan tentang tanda-tanda kenabian-

disebutkan , 'Jtil *j y h' .J- 4t'*. \4?'016 s* e:"btt "-jii

'iiu t ,l,Y * \1 y-t t#ri I ,$u,Q'j :'ebt yh' e'4'
(Fathimah datang berjalan seaknn-akan jalannya seperti jalannya

Nabi SAW. Maka Nabi SAW bersabda, 'Selamat datang putrilat'.

Kemudian beliau mendudukkannya di sebelah knnannya atau kirinya

lalu berbisik kepadanya). Dalam riwayat Abu Daud, At-Tirmidzi,

An-Nasa'i, Ibnu Hibban, dan Al Hakim dari jalur Aisyah binti

Thalhah, dari Aisyah, dia berkat u, )riS-t;i"l:ti 
(;-'&1 u;i e;-|t t

'?'6 Pt io h' C*'4, db"drt ts1 ,>:€i ,ryt V o'is qg d j,'
',pi ill 'or,.t'e'di t$b'y; ri1.os1 *; e$rrit # Wt

'^i3 ,tb *"ti ,)b 'c.llS 
1,1t " tidak melihat seorang pun yang sifat

dan perangainya seperti Rasulullah sAW -baik saat berdiri maupun

duduk- dibanding Fathimah. Apabila dia masuk kepada Nabi SAW,

malra beliau berdiri menyambutnya dan menciumnya lalu

mendudul<kannya di tempat dudulatya. Apabila beliau SAW masuk

kepad.anya, maka dia pun mengerjakan seperti yang dilakukan beliau.

Ketilra beliau sakit, Fathimah masuk kepadanya, lalu dia mendeknt

kepada beliau dan menciumnya).

Kedua riwayat ini sepakat bahwa yang dibisikkan pertama oleh

Nabi kepada Fathimah dan membuatnya menangis adalatt

pemberitahuan bahwa beliau akan meninggal dalam sakitnya itu.

Kemudian terjadi perselisihan tentang apa yang dibisikkan kedua kali

sehingga Fathimah tertawa. Dalam riwayat Urwah disebutkan Nabi

telatr memberitahukan bahwa Fathimah adalah orang pertama

diantara keluarga beliau yang menyusulnya. Namun, menurut riwayat
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Masruq yang dikabarkan adalah kedudukannya sebagai penghulu

wanita penghuni surga. Lalu posisinya sebagai keluarganya yang

pertama menyusulnya sudah termasuk dalam cakupan yang pertama,

dan inilah yang lebih kuat. Karena hadits Masruq mengandung

tambahan-tambahan yang tidak terdapat dalam hadits Urwah dan dia
termasuk periwayat yang tsiqah (terpercaya). Diantara yer\ya ygns

ditambahkan Masruq adalah perkataan Aisyah, 'q:jt 6t ?TtS Uij 6
;*i y }n' ,p .irr Jr-i ?',*\ * t tjwr:V qAU 9?'n
f )ui-'ot? ,kf 'oi 

St ;i,Litii +fu et y tn' d; Ut'e ,*
*i ,Sii {lt ,*i1# rt'orsl.t1 ,;:t tat *rb'^S;t ,i7 i ,F oiyit

\f) '6[,J ,* (Aku berkata, 'Aku tidak melihat seperti hari ini

kegembiraan yang lebih dekat kepada kesedihan'. Aku bertanya

kepadanya tentang itu, maka dia berkata, 'Alu tidak akan

menyebarkan rahasia Rasulullah SAW'. Hingga Nabi SAW wafa|
malra aku bertanya kepadanya dan dia berkata, 'Beliau membisikkan

kepadaku bahwa Jibril biasa datang kepadanya menguji [hafalanJ Al
Qur'an satu kali setiap tahun. Aknn tetapi tahun ini dia mengujilat

dua kali. Alat tidak menduganya, kecuali ajalleu telah dekat. Sungguh

engl<nu adalah ahli baitht yang pertama menwullai .).

Lafazh "hingga beliau meninggal', berkaitan dengan kalimat
yang dihapus, dimana seharusnya adalah; beliau tidak mengatakan

kepadaku sesuatu hingga Nabi SAW wafat. Urwah mengutip semua

ini dan berkata dalam riwayatnya sesudah kalimat, 'C,t t^$U ,"c31t*i

9,'e,i ,$iit ,'qi e:rt-'^fr i)6,Litl6 il; @ia tertawa', "Kami

bertanya kepadanya tentang itu, makn dia berkata, 'Beliau

membisiklran bahwa dirinya akan diwafatkan pada sakitnya'.").

Dalam riwayat Aisyatr binti Thalhah disebutkan tarnbahan, of

$$ ,,r3t St>ior;llt:f 
'01'*\|S ot ,Ui6 qs,^btt1;*.'oiitls'rl.t.o

:d, q q {X"ti*o Aisyah melihat tangisannya dan ketawanya, maka
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dia berkota, 'Sungguh aku mengira wanita ini adaloh wanita yang

paling bijak, tapi ternyata dia juga wanita biasa'.).

Mungkin kejadian ini terjadi lebih dari satu kali. Kemungkinan

ini diperkuat oleh penegasan dalam riwayat Urwah bahwa beliau akan

meninggal dalam sakitnya. Berbeda dengan riwayat Masruq yang

menyebutkan bahwa Nabi SAW hanya menarik kesimpulan dari

kedatangan Jibril dua kali untuk mengujinya pada tahun itu. Namun,

dikatakan bahwa tidak ada perselisihan antara kedua riwayat tersebut,

kecuali hanya berupa tambahan. Bisa saja pemberitahun kepada

Fathimah tentang dirinya yang menjadi ahli bait pertama menyusul

beliau menjadi sebab dia mennagis dan tertawa. Artinya setiap

periwayat menyebutkan apa yang tidak disebutkan periwayat lainnya.

An-Nasa'i meriwayatkan dari jalur Abu Salamah, dari Aisyah

bahwa yang menyebabkan Fathimah menangis adalah pemberitahuan

Nabi SAW bahwa dirinya akan meninggal. Adapun penyebab yang

membuatnya tertawa adalah dua perkara lain yang disebutkan diatas.

Ibnu Sa'ad menyebutkan dari riwayat Abu Salamah dari Aisyah

bahwa yang menyebabkan dia menangis adalah kematian beliau

SAW, dan yang menyebabkannya tertawa adalatr dia sebagai ahli bait

Nabi SAW yang pertama kali menyrsul beliau.

Ath-Thabari meriwayatkan dari jalur lain, dari Aisyah, dia

berkata kepada Fatimatr, "Sungguh Jibril mengabarkan kepadaku

bahwa tidak ada wanita kaum muslimin yang lebih agung

keturunannya daripada engkau. Maka janganlah engkau menjadi

wanita yang lebih rendah kesabarannya dibanding mereka." Dalam

hadits ini terdapat berita dari Nabi SAW tentang apa yang akan

terjadi sebagaimana yang dikatakannya, sebab para ulama sepakat

bahwa Fatimatr adalah orang pertama yang meninggal diantara ahli

bait Nabi SAW sesudah beliau bahkan diantara iski-istri beliau

sendiri.
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/.2/6/, .'. f .t t.1.t4r.oa, o'- , i.1 '. .. c/';';rJ F q L;\'^fi'{7i'.* ,us a^*.G}i')'-p'*
an

*!t y'r € Jn *, y it *'4t'4 r;7\$ $!nr

:.::6 ,^,:)t t*1,' pli o!, €> ,jti -il'il,r:\- o) o(,
' 
.'r, tal
.-f q;.l

4435. Dari Urwah, dari Aisyah, dia berkata, "Aku biasa

mendengar bahwa seorang nabi tidak akan meninggal dunia hingga

disuruh memilih antara dunia dan akhirat. Lalu aku mendengar Nabi

SAW mengucapkan saat sakit yang beliau meninggal dalam sakitnya

itu, -dan beliau ditimpa buhhah- beliau mengucapkan,'Bersama

orang-orang yang dianugerahi nihnat oleh Allah', maka aku

menduga beliau disuruh memilih."

,Uu *t.G *
lz

rt,s* 9--6
4436. Dari Aisyah RA dia berkata, "Ketika Nabi SAW

menderita sakit yang beliau meninggal dalam sakitnya itu, maka

beliau mengucapkarr, 'Pada teman yang berada di tempat yang
tertinggi'.

'* fi r;i * \t J:" it J;' ot{ |dG ut.v *
3i- 6; "J F i i:&,s;,? 6 A w. I rt,irr:.

;* ,:^tsA J*t JL',Airj ;z}irr';-6) u<*r t* :H"
e,

tr\t ,f.di ,iC'"i it*'F;;;'e*;r$i Ai ,ei
'Ae,*lk urt *.*k;f ,6:-,*i-l r11 ,til; .,p\t

,s$ e?t *) 1lr; iu' *Ut'e;6
..,ptr' trTt €,J
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4437. Az-Zuhi berkata, Urwah bin Az-Znbair berkata: Aisyah

berkata, "Biasanya Rasulullah SAW saat sehat bersabda, 'Seorang

nabi tidak akan diwafatkan hingga melihat tempatnya di surga

kemudian dihidupkan -atau .disuruh memilih-'. Ketika beliau

menderita sakit dan telah mendekati ajalnya, sementara kepalanya

berada di pangkuan Aisayah, maka beliau pingsan, dan ketika sadar

beliau mengangkat pandangannya ke atap rumatr lalu mengucapkan,

'Allahumma fir-rafiiqil a'laa' (Ya Allah, [gabungkanlah aku] pada

teman yang berada di tempat yang tertinggi). Aku berkata, 'Jika

demikian dia tidak memilih kami'. Aku pun mengerti bahwa itulah

ucapan yang diceritakannya kepada kami saat beliau dalam keadaan

sehat."

Keteransan lladits:

Ketujuh, hadits Aisyah yang disebutkan melalui jalur Syu'bah

dari Sa'ad, yaitu Ibnu Ibratrim yang telah disebutkan. Imarn Bukfiari

meriwayatkannya dengan sanad yang ringkas dan juga melalui sanad

yang panjang tetapi dengan redaksi yang lebih lengkap. Ke,rnudian

dia menyebutkan lebih lengkap dari jatur Az-Ztthidari Urwah.

Adapun riwayat yang memili\i sanad yang panjang, dia nukil dari
jalur Gundar, dari Syu'batr. Sedangkan riwayat dengan sanad yang

ringkas diriwayatkan dari Muslim (Ibnu lbrahim) dan dengan redaksi

yang berbeda dengan riwayat yang satunya, At *i tJ ,:eat' U6

e"i ',*!, ,i*- ,h y- 'o6 e!, 'prt: Pt y n' & (Aisyah

berlrata, "Ketika Nabi SAW menderita sakit yang beliau meninggal

padanya, maka beliau mengucapknn 'Teman yang berada di tempat

yang tertinggi.'). Bagian ini juga tidak terdapat pada riwayat

Ghundar.

Kemudian saya menemukan dari jalur Ahmad bin Harb, dari

Muslim bin Ibrahim (guru Imam Bukhari dalam riwayat ini)
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tambahan sesudah kalimat, ^3'rfj ,gijt $tang beliau wafat padanya),

q'# iil pf G-!' t> ,&*i eii e ,'J'A'-;;;l ct+ "zu. u.vt
'H '^fr '+ 

'Liri 4fir (Beliau ditimpa buhhalr, lalu aku

mendengar beliau mengucapkan; 'Pada teman yang berada di tempat
yang tertinggi, [Bersama orang-orang yang dianugerahi nilonat oleh
Allah, yaitu nabi-nabiJ. Aisyah berkata, "Alat mengetahui bahwa

beliau disuruh memilih).

Seakan-akan Imam Bukhari hanya menyebut riwayat Muslim
bin Ibrahim pada bagian yang terdapat tambahan, "Pada teman yang

berada di tempat yang tertinggi". Sebab kalimat ini tidak tercantum

dalam riwayat Gundar. Sementara Al Ismaili hanya menukil sanad
riwayat Gundar tanpa menyitir riwayat Muslim bin Ibrahim. Dia
meriwayatkannya dari jalur Mu'adz bin Mu'adz dari Syu'bah, "Sama
seperti Ghundar dan perkataan Aisyah."

';.:- e U -*- 1 lfr 'C,ri * 6*" mendengar bahwa tidak

seorang Nabi pun meninggal hingga disuruh memilih). Dalam
riwayat ini, Aisyah tidak tegas menyebutkan dari siapa dia
mendengar. Namun, dia menegaskannya dalam riwayat berikutnya

dari jalur Az-Zvhi, dari UrwalU dari Aisyatr, dia berkat 
^, 

iior iV, o'&

F, 4 i:tk aj- ;b a'4 .e i,rtl)*-,* $t pt ib.il, op
,.,., o! 4 t t!-;;;- tt ,*- p (Rasulullah SAW di saat sehat bersabda,

'Sesungguhnya seorang Nabi tidak diwafatkan hingga melihat
tempatnya di surga, kemudian dihidupkan atau disuruh memilih)."
Kata 'atau' disini menunjukkan keraguan dari periwayat, yakni
apakatr dia mengatakan 'dihidupkan' atau 'disuruh memilih', seperti

dalam riwayat Sa'ad bin Ibrahim.

Imam Ahmad meriwayatkan dari Al Muththalib bin Abdullatr

dari Aisyah, Gi ri.rt-A ,t t ,J:r-tt, '&i f il' db 'Ci'oi
'*f-'j .;lfll qoti SAW bersabda, 'Tidak ada Nabi yang diwafattran

melainlran melihat ganjarannya, kemudian disuruh memilih'.). Imam
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Ahmad juga meriwayatkan dari hadits Abu Muwaihibah, dia berkata,

'j f,t f3\i 4?'d,6 *)l ,;\:&t 9b h' ,p !' ,s' l d. i,t
tyitt g-:ia.L,pa F{t e:a.,;.ir: ,; c,fi ,zSJt lRasututtah

SAW bersabda kepadaku, 'sesungguhnya aku diberi kunci-kunci

perbendaharaan bumi dan kekelralan, kemudian surga. Lalu alat

disuruh memilih antara perlrara itu dengan Tuhanhr serta surga.

Maka aku memilih bertemu Tuhanku dan surga'.)-

Abdurrazzaq meriwayatkan dari riwayat mursal Thawus dan

dinisbatkankepadaNabi SAW, ei "e'd-6 
rs7i & ,F.i'oi;.'c,:p

k&t'o?'6 k#r ,F.: Ut* disuruh memilih antara tetap tinggal

[hidupJ hingga aht melihat apa yang ditaklukkan untuk umatku atau

segera [kembali kepada-NyaJ, makn aht memilih untuk segera

kembali).

Catatan:

Aisyah mematrami dari sabda beliau, 'firrafiiqil a'laa' (Pada

teman yang berada di tempat yang tertinggi) batrwa beliau disuruh

memilih, seperti pematraman bapaknya RA dari sabda Nabi SAW, cr!

a,* t;')€r,6 i:ie ti'ii.i qltl ,fr.\t ip rTp (Sesungguhnya seorang

hamba d.isuruh Allah memilih antara dunia dan apa yang ada sisi-

Nya, lalu dia memilih apa yang ada disisi-Nya) batrwa yang

dimaksud 'harnba' adalatr Nabi sendiri, sehingga dia (Abu Bakar)

menangis sebagaimana yang disebutkan pada pembahasan tentang

keutamaannya.

,U.'iiefi @an beliau ditimpa Buhhah). Buhhah adalatr sesuatu

yang menggangial ditenggorokan sehingga merubah suara menjadi

serak.

ef, ht et u-!t ! (Bersama orang-orang yang diberi nilonat

oleh Atlah). Dalam riwayat Al Muththalib dari Aisyah yang dikutip
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Imam Ahmad disebutkan, 4'g lirr ni:i Glt t,.,Eti lJ1t g ,;rtit

\:,\ti'#', 4,6ti "iGJb q-bti ffr getrou bersabda,

"Bersama teman yang berada di tempat yang tertinggi, bersama

orang-orang yang diberi nilctnat oleh Allah, yaitu nabi-nabi, para
shiddiiqiin, orang-orang yang mati syahid dan orang-orang shalih.
Dan mereka itulah teman yang sebaik-bailorya).

Dalam riwayat Abu Burdatr, dari Abu Musa dari bapaknya,
yang dikutip An-Nasa'i dan dinyatakan shahih oleh Ibnu Hibban,

beliau berkata, &.t?l ,F.$t [-n e .ii:'!i Se\i ,p1rfuitti 1,ur"

memohon kepada Allah teman yang berada di tempat yang tertinggi
dan paling bahagia, bersama Jibril, Mika'i| dan Israfil). Secara

zhahir bahwa ar-rafiiq adalatr tempat pertemuan dengan mereka yang

telah disebutkan. Dalam riwayat Az-Zuhi disebutkan, "finafiiqil
a'laa" (Pada teman yang berada di tempat yang tertinggi). Sementara

dalam riwayat Abbad, dari Aisyah yang akan dikutip sesudatr ini
disebutkan, ,-Jril' f.1ur $ij ,ry'1i ,t *t';hi ga Attah, beritah

ampunan untuklru, rahmatilah ala4 dan gabungkanlah alru dengan
teman yang berada di tempat yang tertinggi).

Dzakwan meriwayatkan dari Aisyatr, }i\i ,i:llt d'Ji6- ,tr
|Fi ,;; (Maka beliau mengucapkan,'firrafiiqil a'laa'lPada teman

yang berada di tempat yang tertinggiJ sampai beliau diwafatl<an).

Dalam riwayat Abu Mulaikah dari Aisyatr disebutkan, 91, \i) :J'6i

.Jiti q.jt C ,.,t}li (Beliau mengucapkan, finafiiqil a'laa...

firrafiiqil a'laa'(Pada teman yang berada di tempat yang tertinggi...
Pada teman yang berada di tempat yang tertinggi). Hadits-hadits ini
menolak mereka yang mengatakan bahwa kata 'ar-rafiq' adalah
perubahan dari periwayat, dan yang benar adalah ar-raqi', yaitu salatr

satu nama langit.

Al Jauhari berkata, "Maksud 'ar-rafiqil a'laa'adalah surga."
Hal ini diperkuat oleh keterangan yang dikutip Abu Ishaq, *Ar-Rafiq
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Al A'la adalah surga." Dikatakan juga bahwa ar-rafiq disini adalah

kata jenis, ia mencakup satu dan seterusnya, dan yang dimaksud

adalah para Nabi dan mereka yang disebut dalam ayat di atas. Ayat
ini ditutup dengan firman Nya "Mereka itulah teman yang sebaik-
baiknya." Rahasia penyebutan kata ini dalam bentuk tunggal (meski

kalimat sebelumnya adalah jamak) adalah sebagai isyarat bahwa
penduduk surga memasukinya dengan hati satu orang. Hal ini
ditegaskan As-Suhaili.

Salah seorang ulama Maghrib (Maroko dan sekitamya

sekarang) mengklaim bahwa mungkin yang dimaksud'Ar-Rafiq Al
a'le' adalah Allah, karena ini termasuk salah satu nama-Nya,

sebagaimana diriwayatkan Abu Daud dari hadits Abdullah bin
Mughaffal yang dinisbatkan kepada Nabi, e:St 1 4 &r ttl
(Sesungguhnya Alloh adalah Maha Lembut dan mencintai

kelembutan). Demikianlah, dia hanya menisbatkannya kepada Abu
Daud. Sementara hadits yang dimaksud dikutip juga oleh Imam

Muslim dari Aisyah, maka menisbatkanya kepada Imam Muslim
adalah lebih utama. Kata Ar-Rafiiq kemungkinan adalah sifat Dzat

seperti halnya Al Hakim, namun bisa juga dimasukan sebagai sifat
y''il (perbuatan).

Dia juga berkata, "Mungkin juga yang dimaksud adalah surga,

dan mungkin juga kumpulan'mereka yang disebutkan dalam ayat

suratr An-Nisaa'." Makna keberadaan mereka sebagai rafiiq (teman)

adalatr sikap mereka yang saling tolong-menolong dalam ketaatan

kepada Allah dan kelembutan mereka atas yang lain. Pengertian

ketiga inilatr yang dijadikan pegangan dan hanya ini pula yang dikutip
mayoritas pensyaratr hadits ini."

Menurut Al Azhari, pendapat pertama adalah tidak benar, tetapi

tidak ada alasan untuk menyalahkannya berdasarkan kalimat fr}| t
atau g!!t 4, karena menakwilkannya sesuai dengan apa yang patut

bagi Allatr adalah diperbolehkan.
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Menurut As-Suhaili, hikmah perkataan Nabi SAW diakAiri

dengan kalimat ini adalah karena mengandung tauhid dan dzikir
dengan hati, sehingga dapat disimpulkan tidak disyaratkannya dzikir
dengan lisan. Sebab sebagian orang terkadang tidak dapat berbicara,

sehingga dapat berdzikir dengan hati.

'p'^fr ::::U @t" menduga bahwa beliau disuruh memilih).

Dalam riwayat Az-Zvhi disebutkan, ',&-9 '6'i? ,ti)ttLt- f rlf Ljii
"* '$j et"'o'iS tg,it (Alar berkata, 'Jika demikian dia tidak

memilih lrami'. Maka aku pun mengetahui bahwa itulah ceritanya

yang diceritakan kepada kami saat beliau sehat). Dalam riwayat Abu

Al Aswad di kitab Al Maghazf dari Urwah disebutkan, 91.'dJ|t-;r'oi
{pi zlA *,e(Sesungguhnya Jibril turun kepadanya pada saat itu

dan memberinya pilihan).

Catatan:

Az-Ztthaili berkata, "Aku menemukan dalam sebagian kitab Al
Waqidi bahwa kalimat pertama yang diucapkan Nabi SAW dan dia

sedang diasuh oleh Halimah adalah 'Allahu Akbar' dan kalimat

terakhir yang diucapkanya terdapat dalam hadits Aisyatr 'Firuafiiqil
a'laa'." Al Hakim meriwayatkan dari hadits Anas bahwa perkataan

terakhir yang diucapkan oleh beliau SAW adalatr, "Jalaalu rabbii ar-
rafii"'(Keagungan Tuhanku yang Maha Tinggi).

A o' d 4 1, or. I to .o4,. rc, e.ii; }ur , i; i.it ,l' S- ,,1 :; ;"-:St * p3 a,l;u- Je,n (., e) (, i e., (r, ,
la.t 1, t,.. 2c6.. c. /// c, 1. tv o t..4..1,.,*.";f.^1-t+r!tr r:)t ytj e)b J\iy 6, *t

fu ilrat;:bi ,;:H.*j ^lL\t ,a X,s;,t:ii
t-* ,* ?ti *, y i, ,J- ,4t iyAit ; ,;;,$r'^**;
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4438. Dari Aisyah, "Abdurahman bin Abu Bakar masuk kepada

Nabi SAW dan aku menyandarkan beliau kedadaku. Abdurrahman

membawa siwak basatr yang digunakanya untuk menggosok gigi.

Rasulullah SAW terus memandanginya. Aku mengambil siwak itu,

lalu mematahkan dengan ujung gigiku dan membersihkannya serta

melembutkannya dan kemudian menyerahkannya kepada Nabi SAW.

Beliau menggosok grgi dengannya. Aku tidak pernah melihat

Rasulullah SAW menggosok gigi lebih bagus daripada itu. Tidak

berapa lama setelatr Rasulullah SAW selesai beliau mengangkat

tangannya atau jarinya dan berkata 'firrafiiqil a'laa' (Pada teman

yang berada di tempat yang tertinggi) tiga kali. Kemudian beliau

SAW wafat." Dia (Aisyah) berkata, "Nabi wafat diantara dua tulang

selangka dan daguku."

,b:;:st'c-1; 16 t;i akG oi i.1r i/. ,sr rb ;r '$'*{J 9l

,1*t:p ;\ry'*'t;->;',ri'# !t'.:>l:t *: e?'t
' t'1', #1t vi*''t' J,"ryr'";i:;

4440. Dari Urwatr, dari Abbad bin Abdullah bin Az-Zubair,

"Aisyah mengabarkan kepadanya,'sesungguhnya dia mendengar

Nabi SAW --{an dia benar-benar mendengarkannya sebelum beliau

meninggal, dan Nabi menyandarkan punggungnya kepadaku-

mengucapkat; Ya Allah, ampunilah untukku, rahmatilah aku, dan
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gabungknnlah aku dengan ar-rafiiq (teman yang berada di tempat
yang tertinggi)'."

Keterangan Hadits:

Kedelapan, hadits Aisyah RA tentang siwak. Imam Bukhari
meriwayatakan hadits ini dari Muhammad, dari Affan, dari Sakhr bin
Juwairiyah, dari Abdurrahman bin Qasim, dari bapaknya. Sedangkan

Muhammad menurut Al Hakim adalah Muhammad bin Yahya Adz-
Dzuhali. Namun, dalam riwayat Ibnu As-Sakan dia tidak disebutkan,
maka ia masuk riwayat Imam Bukhari dari Affan tanpa perantara.

Affan termasuk guru Imam Bukhari. Dia pernah menukil darinya
tanpa perantara, tetapi jumlahnya sedikit, diantaranya adalah hadits
dalam pembahasan tentang jenazah.

+)!tf f!)t y et (Abdurrahman membawa siwak basah).

Dalam riwayat Abu Mulaikah dari Aisyah disebutkan, *')r'"? 7i
r1:,it'r*^ai W:bit ,+6 Wr'l ii :":::ui ,4'# ,*ii,i-tr :i e,
gl @n q!;ift (Dan Abdurrahman lewat sementara ditangannya

terdapat pelepah basah. Maka beliau melihat kepadanya dan alat
menduga beliau membutuhknnnya. Alat pun mengambilnya dan
menghaluskan bagian ujungnya kemudian membuatnya lembek, lalu
meny erahlran kep ad any a\.

4 t# (Dia gunakan menggosok gigi). Yakni bersiwak. Al

Khaththabi berkata, "Asal katanya adalah 'as-sann', dari sini diambil
kata'al musin' , yaitu orang yang menajamkan besi.

i3(i.li (Beliau memandanginya terus menerus). yakni

memandanginya dalam waktu yang lama. Dikatakan "Abbadtu

fulanan an-nazhar", artinya aku memandangi fulan dalam waktu
yang lama. Sementara dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan,illr'ii

(B e I i au mem anj an gkan p andanganya).

FATHUL BAARI - 47I



'ry @ku mematahkannya clengan sisi). Maksudnya,

menggigit dengan ujung-ujung gigi. Sebab al qadhmu artinya
mengambil dengan ujung-ujung gigi. Dikatakan, "qadhimat ad-
daabah sya'iraha", artinya hewan itu menggigit gandum. Menurut
Iyadh, mayoritas periwayat menukil dengan kata 'faqashamtu",
yakni memecahkan atau meniotongnya. Sementara Ibnu At-Tin
menukil dengan f:";i. Al Muhibb Ath-Thabari berkata, "Jika

di gunakan kata faq adhimtu' maka kata' F athayyabtuhu' merupakan
pengulangan. Namun, jika digunakan kata faqashamta' maka tidak
ada pengulangan, karena artinya aku memotongnya karena terlalu
panjang atau untuk menghilangkan bagian yang sudah digunakan
Abdurratrman menggosok gi ginya. "

"* 
'j '4 'j (Kemudian aku menghaluskannya dan

melembutkannya). Maksudnya, dengan air. Mungkin juga kata
'thayyabtu' (melembutkan) merupakan penguat bagi kata 'layyantu'
(menghaluskan). Akan disebutkan dari riwayat Dzakwan dari Aisyah,
,t:jli iltei fe6 g. g ^;b'>6 

drut ;e oi ,,-lrrui6 su t'ilt 'a[t

rt oi ,r?trYt6 $'rgi (Aku berkata, 'Apakah aku mengambilnya

untulonu?' Beliau mengisyaratkan dengan kepalanya yang
maknanya, 'Ya'. Alru mengambilnya lalu memasukkanya di mulutnya
namun terasa keras, makn aku mengambilnya kembali dan berkata,
'Apalrah alcu melembutkanya untul+rnu?' Beliou mengisyoratknn
dengan lrepalanya yang malmanya,'Ya'.).

Dalam hadits ini disimpulkan tentang bolehnya melakukan
sesuatu dengan isyarat bila dibutuhkan. Disamping itu diketahui pula
tentang kecerdasan Aisyah RA.

-.i. ' 
t

flrt't e6 ',y."'oi :tg U€j (Dia bertrata, "Nabi SAW

meninggal dunia sementara kepalanya diantara haqinahku dan

dzaqinahku). Dalam riwayat Dzakwan dari Aisyah disebutkan , C e,j
fr- i\ ey.i'\ d"i e"l g ii,r i,5 ,6)*i2q-fr *,€T.ei,,f.
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tJit' q (Beliau meninggal di rumahku, pada hari giliranku, tli antara

sahr-ku dan nafu-ku, dan Allah mengumpulkan air liurku dan air
liurnya pada saat kematianya di akhir-akhir harinya di dunia).
Haaqinah artinya bagian di bawah dagu. Adapun dzaakinah artinya
apa yang diatasnya. Atau haaqinah adalahbagian yang agak kedalam

di bawah leher. Ada juga yang mengatakan adalah bagian yang agak

tinggi di antara bagian bawah leher dengan tenggorokan. Pendapat

lain mengatakan ia adalah bagian di bawah pangkal leher dan masuk

bagian dada. Sebagian mengatakan ia adalah bagian di bawah pusar.

Tsabit berkata, dzaaqinah adalah ujung tenggorokan."

As-Sahr artinya dada, dan makna dasarnya adalah paru-paru.

An-Nahr adalah tempat yang disembelih. Ad-Dawudi mengemukakan
pandangan yang ganjil, dia berkata, "Nahr adalah bagian di antara

dua buah dada."

Kesimpulannya, bagian yang terdapat antara haaqinah dan
dzaaqinah, maka itu pula yang terdapat di antara sahr dan nahr.
Maksudnya, beliau wafat sementara kepalanya berada di dada Aisyah
dan beliau ridha kepadanya. Keterangan ini tidak menyelisihi hadits
sebelumnya yang menyebutkan bahwa kepalanya berada di atas

paha/pangkuannya, karena ada kemungkinan Aisyah mengangkat
kepala beliau kedadanya.

Hadits ini bertentangan dengan apa yang diriwayatkan Al
Hakim dan Ibnu Sa'ad melalui beberapajatur, '$i f n' Se o$ ttt
,,, , tt?,,,* f e L\i 'a6 (Sesungguhnya Nabi SAW meninggal dan

kepalanya berada di panglcuan Ali). Semua jalurnya tidak luput dari
seorang penganut paham syi'ah sehingga tidak perlu dihiraukan.
Namun menurut saya, sangat tepat bila menjelaskan hadits-hadits
tersebut untuk menolak anggapan adanya fanatisme.

Ibnu Sa'ad berkata, ,* f e G:i ,i6 i;l pisebutkan

mereka yang mengatakan, 'Nabi SAW wafat dipangkuan Ali'.).
Kemudian dia menyebutkan hadits Jabir, 'fT btl6 {O tFti'r'-K Ji,
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* L?, €'i ,,st:* dt ^flii ,'Sui t'p: f nt {*',;t :'8 6

:q\i y yI ti :".i,t'Jui,t..iylal' 'a'l2.it ,Juit ,s# 1xo'ab Al Akhbar

bertanya kepada Ali, 'Apakah kalimat terakhir yang diucapkan Nabi

SAW?' Dia berkata, 'Aku menyandarkannya kedadala+ lalu beliau

meletakkan kepalanya dipundakku lalu bersabda, 'Shalat, Shalat'.

Ka'ab berkata, "Demikianlah akhir pesan/wasiat para Nabi.").

Dalam sanad-nya terdapat Al Waqidi dan Haram bin Utsman.

Keduanya adalah periwayat yang matrufr (ditinggalkan).

Dinukil juga dari Al Waqidi, dari Abdullah bin Muhammad bin

Umar bin Ali, dari bapakya, dari kakeknya dia berkata, yt J'y":)'Jtt

;u 'jr, ,g iii ,i6' db'u en ,Ei Allii :*y e *:, * in' ,P
{:\i ,r$ 6-i>5 qb e,p: :Ji ,P # tt: d\t3,;.x')i-
.'ot; bt oi V t,.:l,:ri+ ii<i ,:or$t ,W .",1.6 uil (Rasulultah sAW

bersabda dalam sakitnya, 'Panggilkan saudaraku kepadaku'. Maka

Ali dipanggil kepadanya. Beliau bersabda, 'Mendekatlah kepadaku'.

Ali berlrnta, "Maka beliau bersandar kepadaht dan bercakap-cakap

denganku hingga ajal menjemputnya, maka badannya terasa berat

dipahaku. Alru berteriak, 'Wahai Abbas, tolonglah ala+ sungguh aht

alran hancur'. Kemudian Abbas datang, dan keduanya bersusah

payah membaringknn beliau). Sanad hadits ini terputus. Sementara

Abdullah yang disebutkan di dalamnyaberstatus lemah.

Dinukil dari Abdullah (yang disebutkan tadi), dari bapaknya,

dari Ali bin Al Husain, "Rasulullah SAW wafat dan kepalanya berada

di paha Ali." Sanadnya jugaterputus.

Dari Al Waqidi, dari Abu Al Huwairits, dari bapaknya, dari

Sya'bi, ,* f € L?:j 'o6 (Betiau meninggal dan kepalanya

berada di panglann Ali). Disini juga terdapat Al Waqidi dan sanad-

nya terputus. Abu Al Huwairits adalatr Abdurrahman bin Muawiyah

bin Al Harits Al Madini. Malik berkata, "Dia bukan seorang yang

t s i q ah (terp erc aya). B ap aknya tidak diketahui keadaanya. "
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Dari Al Waqidi, dari Sulaiman bin Daud bin Al Husain, dari

bapaknya, dari Abu Ghathafan, a' .r& lt l?,t ,i,j ,iC c& i.r ,:lA

e,i ,Ue u,o V CY ir:r by ,& ,dG ,V )b Jl $', r\t y"# frr ey |$,orV'i.t'|rut,qft rs-b,y ru,f n' e'4t
'hri-bi 

erl j.1:, ,lS:iit €i, * *!t *3 ,V lb dt Qqku bertanya

kepada lbnu Abbas, maka dia berkata, 'Rasulullah SAW wafat dan

beliau berada di dada Ali'." Dia berknta, "Alat berkata,
'Sesungguhnya Urwah menceritaknn kepadaku dari Aisyah, 'Nabi
SAW wafat di dada Aisyah'." fbnu Abbas berkata, 'Sungguh beliau
wafat dalam keadaan bersandar di dada Ali. Dia yang
memandikanya bersama saudaraku Al Fadhl. Adapun bapaklat tidak
mau hadir). Dalam sanad-nya juga terdapat Al Waqidi. Sulaiman
tidak diketahui keadaarlnya. Nama Abu Ghathafan adalah Sa'ad. Dia
lebih masyhur dengan nama panggilannya. Dia dinyatakan tsiqah
oleh An-Nasa'i.

Al Hakim meriwayatkan di kitab Al lklil, dari jalur Habbah Al
Adani, dari Ali, 'rri ULi ,q)b jy'rtt:li (Aku menyandarkan

beliau ke dadaku, maka ruhnya mulai keluar dan semakin melemah).
Dalam hal ini Habbatr adalah termasuk periwayat yang lemah.

Ummu Salamatr berkata, dp iirr }b lt )ri t:* e;i eb
Pl @ti adalah orang terakhtfr diantara'*rr"i yang bertemu

Rasulullah SAn.Namun, hadits Aisyah lebih akurat daripada hadits
ini. Barangkali yang dimaksud 'terakhir' adalah dari kaum laki-laki.
Ada kemungkinan untuk digabungkan batrwa Ali adalah orang yang
terakhir bersama Nabi SAW dan tidak meninggalkanya hingga Nabi
SAW sangat lemah. Setelah itu dia mengira Nabi SAW telah
meninggal. Namun, kemudian Nabi SAW sadar lagi dan Aisyah
menyandarkan ke dadanya hingga ruhnya dicabut. :

Dalam riwayat Ahmad dari jalur Yazid bin Babinus disebutkan,

,tl, q '.i-;-'fi ir:)ai \F:?) 
'* L?: i6 \l ,;$ ,{" 7j; ctri ld;i, a*
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">*i,q;,iz 
r4'Fs 4/:it eUiiisru."zrt q u *:;a+e

ti'^*ri * * if; lfaao suatu hari ketikn kepalanya di atas

pundakku, tiba-tiba kepalanya miring kearah kepalaku, maka aku

mengira beliau mnginginkan sesuatu dari leepalaht, lalu keluar dari

mulutnya tetesan dingin jatuh kedadaleu dan membuat laililku

merinding, aku pun mengira beliau pingsan dan aku menutupinya

dengan kain).

.tar-U':g_';r1t *,;:;');.\ d: o'j|"xc UG

4441. Dari Aisyah RA, dia berkat4 'T'Iabi SAW bersabda

dalam sakitnya yang beliau tidak sembuh darinya,'Allah melaknat

orang-orang Yahudi dan Nasrani, mereka menjadikan lafiuran nabi-

nabi mereka sebagai masjid'." Aisyah berkat4 "Kalau bukan karena

itu, niscaya kuburnya akan dikeluarkan, khawatir dijadikan sebagai

masjid."

.t;b t;'r'iU-

4443-4444. Ilbaidillah bin Abdullah bin Uthbah mengabarkan

kepadaku bahwa Aisyah dan Abdullah bin Abbas RA berkata,
..Ketika datang [malaikat] maut kepada Rasululla]r sAw, maka beliau

476 _ FATHUL BAARI



menutupkan kain miliknya kewajahnya, dan ketika nafasnya sempit,

maka beliau menyingkap wajahnya dan beliau dalam keadaan seperti

itu, lalu bersabda, 'Lalcnat Allah atas orang-orang Yahudi dan

Nasrani, mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai

masjid'." Beliau memperingatkan apa yang mereka lakukan.

Keterangan:

Kesembilan, hadits tentang larangan menjadikan kuburan

sebagai masjid. Penjelasannya telah dikemukakan pada bab-bab
tentang masjid dalam pembahasan tentang shalat dan jenazah.

y\' ,k *t J;tii;"tr'ta ,'.lv -AkG Lf i'r * g?i
* e"€?6otyt:;-:g *,*,1:r',u: €*)
?A 'J 16 ,s.,1 * ,t, ,t$ Lt;"1 ?u >v, i"r-; o$t 

'"+--j_',:i

\t * yt ,S;; r: ly oi :,i:rG i: a$r i;u tttr;, Lf
?nt uy, ,t6 i.t: ,;; ilt * ,.t ity f oj ,r i4 {.

'*'Yh'*4t*'e
4445. Ubaidullatr mengabarkan kepadaku bahwa Aisyah

berkata, "Aku telah mempertanyakan kembali hal itu kepada
Rasulullah SAW, dan tidak ada yang membuatku banyak bertanya
kepada beliau kecuali tidak terdetik dalam hatiku adanya orang yang
mencintai seorang laki-laki sesudah beliau wafat sebagai gantinya,
dan aku tidak pula melihat seorang pun yang akan menggantikan
posisinya melainkan orang-orang merasa pesimis kepadanya, maka
aku ingin agar Rasulullah SAW memalingkan hal itu dari Abu
Bakar."
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Ibnu Umar, Abu Musa, dan Ibnu Abbas RA juga meriwayatkan

dari Nabi SAW.

* 4, i6 :i:jv'a,:;G * yj * y-,t;sr I f'1 .* f
F1.7"/t;y i;i )" ,,fii') CltG ,# tf; *j & ?t,

*'rqE iur ;* Ct -r,.; tl;.i

4446.Dari Abdurrahman bin Al O*r*, dari bapaknya, dari

Aisyatr, dia berkata, "Nabi SAW meninggal dan dia berada di antara

haaqinahktr dar dzaaqinahku, maka aku tidak membenci kerasnya

kematian atas seseorang sesudah Nabi SAW."

Keteranean lladits:

Kesepuluh, hadits Aisyah RA tentang proses kematian beliau

SAW.

*t y !n' ,,r; H' .i; tui f\ l;rt i-r:' t;i ti @tat tidak

lagi membenci kerasnya kematian seseorang sesudah Nabi SAW).Hal
ini akan disebutkan pada.bagian akhir hadits bab ini, dgi riwayat

Shafiran, dari Aisyah, :6t C |:iVUWio Wre;i|'rl"tit y*;.
?t:fJ :fi,t ,hr if ijf r ,[tr-'+i \'4 (Dihadapan betiau

terdapat bejana atau wadah dari lailit yang berisi air. Beliau

memasulrlran tangannya lce dalam air dan mengusapkan kewajahnya

seraya mengucapkan, 'Tidak ada sesembahan kecuali Allah.

Sesungguhnya maut itu benar-benar memiliki seknrat [kekerasan]'.).

Dalam riwayat Ahmad, At-Tirmidzi, dan lelain keduanya dari

jalur Al Qasim, dari Aisyatr, dia berkata, 'fi;6 y U i:r:ei '$-f)

?(f*, e ,*1"$ti i,S'it" j :au,+i'#- j Sfi' ei$- Jr'i; ,'o'";i-

c.t:ySt 1,lt u melihat beliau dan disisinya ada bejana berisi air,
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sementara beliau akan meninggal. Beliau memasukkan tangannya ke

dalam bejana kemudian mengusap wajahnya dengan air. Setelah itu
beliau mengucapkan, "Ya Allah, berilah aku pertolongan untuk

menghadapi s eknrat [keras anya] kematian.").

Syaqiq meriwayatkan dari Masynrq, dari Aisyah dia berkata, 6

ei * il' ,}1" 4t 'v \"oi yi & ejt *r1; (Atat tidak pernah

melihat sakit seseorang yang lebih keras daripada sakit yang
menimpa Nabi SAllr). Pada pembahasan tentang pengobatan akan

disebutkan bahwa belaiu SAW mendapatkan dua pahala dengan

sebab itu. Abu Ya'la meriwayatkan dari Abu Sa'id, rf,jti S6 tit

?\i (l ',.ib(d G i,l,,lt 6 '.ibtbi- (Sesungguhnya kami ooro *ou,

dilipatgandakan cobaan untuk kami, sebagaimana dilipatgandakan
pahala bagi kami).

'oi'#;af 
/, lr *Ui' if €?i:Jvq(* it*

-b i'i;; St a|uv *, y yt* etei'-*sa
'o.,it ,* €. n;'oi L6;i o1'rl,r &j :r'"*ti *3 *ht
* i,/&,;,*r\r €i*l* &:St i.it7;t,:i

c/qj t?
t.Y
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^y.';;w'i ,*', y\t ,* dt9"::"oA.*
a! ' i': "Ai tf .+ q\,*-'J"b & q'-flt dr ue?t:t:tts'; . .o,.r,., 

1.

re:bti t tb ,/6t J\
4442. Dari Ibnu Syihab, dia berkata: Ubaidullah mengabarkan

kepadaku bahwa Aisyah (istri Nabi SAW) berkata, "Ketika sakit

Rasulullah SAW bertambah keras, beliau meminta izin istri-istrinya

untuk dirawat di rumahku, dan mereka mengizinkannya. Beliau

keluar diantara dua laki-laki, kedua kakinya menggaris di tanah; di

antara Abbas bin Abdul Muththalib dan laki-laki lain." Ubaidillah

berkata, "Aku mengabarkan kepada Abdullah apa yang dikatakan

Aisyah, maka Abdullah bin Abbas berkata kepadaku, "Apakah

engkau tahu siapa laki-laki lain yang tidak disebutkan Aisyah?" Dia
berkata, "Aku berkata, 'Tidak!' Ibnu Abbas berkata, 'Dia Adalah
Ali'." Aisyah (istri Nabi SAW) menceritakan, "Ketika Rasulullah

masuk ke rumahku dan sakitnya semakin keras, beliau bersabda,

'Siramlah aku tujuh ember yang belum dicampur, barangkali aku

bisa keluar menemui orang-orang'. Kami mendudukkannya di bejana

besar milik Hafsah (istri Nabi SAW), kemudian kami mulai

menyiramnya dengan ember-ember itu, hingga beliau mengisyaratkan

kepada kami dengan tangannya batrwa kami telah melakukannya."

Dia berkata, "Kemudian beliau SAW keluar kepada orang-orang dan

shalat mengimami mereka, lalu berldrutbatr kepada mereka."

Keteransan Hadits:

Kesebelas, hadits Aisyah RA tentang sakit Rasulullah SAW
yang semakin keras.

'&\ ib Xr' .-J-.a il' jr"r $i $ (Ketilca terasa berat bagi1" .-
Rasulullah SAhU. Maksudnya, beliau merasa sakitnya semakin keras.

Dalam riwayat Ma'mar dari Zthri disebutkan bahwa hal itu te{adi di

rumah Maimunah.
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,p?- o1 or$1 ii'rl,r (Beliau minta izin istri-istrinya untuk

dirawat). Ibnu Sa'ad menyebutkan dengan sanad yang shahih dat'.

Az-Zu,hri, bahwa yang membicarakan kepada istri-isri Nabi SAW
(Ummahatul mukminin) tentang hal itu adalah Fathimah. Dia berkata

kepada mereka, "Sungguh terasa berat baginya untuk berganti-ganti

rumah." Menurut riwayat Abu Mulaikah dari Aisyah bahwa beliau

masuk ke rumatr Aisyah pada hari Senin, dan beliau meninggal pada

hari Senin berikutnya. Hadits ini telah dijelaskan pada bab imam

shalat pada pembahasan tentang shalat dan bersuci.

Dalam pembahasan imam shalat, saya telah menyebutkan

sebagian perbedaan tentang nama laki-laki yang membawa Nabi
SAW bersama Al Abbas. Dalam riwayat Muslim dari Aisyah

disebutkan,?1 h)3 (jl * Pt U. efr @eltau keluar di antara

Al Fadhl bin Abbas dan lakiJaki lain). Sementara dalam riwayat lain

disebuktan, Lt-i (^iti ,*, (O"" orang laki-laki dan salah satunya

adalah Usamah). Kemudian dalam riwayat Ad-Daruquthni

disebutkan, Jbit i. z;tti ((Isamah dan Al Fadhl). Ibnu Hibban

menukil di bagian akhir riwayatnya,'i.jji1-;. garirah dan Naubah),

yakni Ibnu Makula. Dia mengisyaratkan kepada riwayat ini.
Kemudian terjadi perbedaan apakah itu nama budak yang laki-laki
atau perempuan. Saifuddin menegaskan dalam h,rtab Al Futuh bahwa
ia adalah laki-laki. Menurut keterangan Ibnu Sa'ad dari jalur lain,
bahwa yang membawa Nabi SAW adalatr Al Fadhl dan Tsauban.

Lalu para ulama menggabungkan riwayat-riwayat ini -jika terbukti
akurat- bahwa Nabi keluar berulang kali dan orang yang

membawanya bergangi-ganti. Penggabungan ini lebih utama daripada
pendapat yang mengatakan bahwa mereka bergantian membawa
beliau SAW dalam satu shalat. 

i

q e (Di rumahku). Dalam riwayat Yazid bin Babinus dari

Aisyah yang dikutip Imam Ahmad disebutkan , 'Jti|1"3ip ilr db lfi
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,j.",$\1',* ,ty ,:6s';.'r'rii o1 '},;ti 1 ,!.?,(Betiau sAW bersabda

kepada istri-istrinya, 'Aku tidak mampu untuk berkeliling di rumah-

rumah kalian, sekiranya kalian mau mengizinkan untukku'.). Akan

disebutkan dari jalur Hisyam bin Urwah, dari bapaknya, dari Aisyah,

n,o 'r[-'$-j- trif sl ';;1 ,J'ti;, ok (Beliau sAW bertanya-tanva,

'Dimana aht besok?'. Mal<sudnya, giliran Aisyah). Adapun pertama

kali beliau sakit berada di rumatr Maimunah.

?i y g. (Sebanyak tuiuh timba). Ada yang berpendapat

bahwa hikmah jumlah ini adalah memiliki keistimewaan dalam

menolak bahaya racun dan sihir. Pada bagian awal bab ini disebutkan

sabdanya, "Ini adalah saat-saat terputusnya nadiku karena racun

tersebut." Hal ini dijadikan pegangan sebagian mereka yang

mengingkari najisnya bekas air minum anjing. Mereka mengklaim

batrwa perintah untuk mencucinyaT kali hanya untuk menghilangkan

racun yang ada pada air liurnya.

Dalam hadits disebutkan , l:*;- tiW :t* e ii F 4'i
ry li 7 #, CUi C (Barangsiapa dipagi hari makan tujuh kurma

ajwah, niscaya pada hari itu racun maupun sihir tidak

membahakannya). An-Nasa'i meriwayatkan tentang bacaan Al
Fatihatr tujuh kali terhadap grang yang sakit. Sanad-nya shafih.

Dalam Shahih Muslim dinukil ucapan bagi mereka yang sakit, i'tf

?,:t, 
'€- ':1a?t yi o 

" 
',t :.*j lt :t tdt " bertindung dengan

lremuliaan Atlah dan kehtasaannya-Nya dari keburalcan yang aku

dapati dan aht khawatirkan [sebanyak tujuh lulD. An-Nasa'i

me,nyebutkan, S'it'qi {$, trur i'r:,,i ,'ai-;f 'pX- f *i I Jtt';,

?t:; 
'& 'ry- i,( ,;yir (Barangsiapa mengucapl<nn di sisi orang

sakit yang belum tiba ajalnya, 'Alcu meminta kepada Allah yang

Agrrng, Tuhan Arsy yang agung, untuk menyembuhkanmu' [Sebanyak

njululiD.
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Dalam mursal Abu Ja'far yang dikutip Ibnu Abi Syaibah

disebutkan , i,51 iitr"ll u? ,ar? \6 i';i 'r;"1 i,So *i y nr j; fif

*.o 9\,1 (i #') fr lt',;?,t 6- ,:# ,',;l;rb Ui- g;,(sesungguhnya

beliau SAW bersabda, 'Dimana alat besok?' Beliau mengulang-

ulanginya. Maka para istri beliau mengetahui bahwa beliau

menginginkan Aisyah. Mereka berkata, 'Wahai Rasulullah, kami

telah memberilrnn hari-hari [giliranJ kami kepada saudari kami

Aisyah'.). Dalam riwayat Hisyam bin Urwah, dari bapaknya yang

dikutip Al smaili disebutkan, r[i ,e3,s.rb ? ,tb b'y t$f it ,J:ta;- ttrs

* e '&"F" Li 6:ir.;. i b\it ,:& €, tt€ lB"tiou bersabda,

'Dimanakah aku?' Beliau menginginknn berada di rumah Aisyah.

Ketika tiba giliranlru beliau pun tenang. Maka istri-istrinya

mengizinkan beliau untuk dirawat di rumahku). Adapun lafazh
*Aisyah bercerita", dinukil dengan sanad yang maushul melahti jalur

diawal hadits. Demikian juga lafazh, "Ubaidillah bin Abdullah bin

Utbah menceritakan kepada kami", adalatr perkataan Az-Zrthi dan

dinukil dengan sanad yang maushul.

#t €r'b y6, i\'{i j (Kemudian beliau keluar kepada

orang-orang dan shalat mengimami mereka, lalu berkhutbah kepada

mereka). Dalam pembahasan tentang keutamaan Abu Bakar dinukil

dari hadits Ibnu Abbas, f'ir- gj e'# *, f in' ;'l pr';ti

f Vi ti;;it \Jt tt* 'dt 'i -P. l,6i U-,sst (Nabi SAW bert*urbah

saat sakitnya.... lalu disebutkn hadits dimana beliau SAW bersabda....

Sekiranya aht mengambil khalil [kekasihJ niscaya alru akan

mengambil Abu Bakar sebagai lcekasihlat).. Didalamnya disebutkan,

* *; ii Ul (hulah majelis terakhir yang Rasulullah duduk

padanya). Imam Muslim meriwayatkan dari hadits Jundub batrwa

yang demikian terjadi 5 hari sebelum wafatnya. Berdasarkan ini,
maka wafatnya beliau adalatr hari Kamis. Barangkali hal ini beliau

lakukan setelah terjadi perselisihan disisinya serta kegaduhan, seperti

FATHUL BAARI - 483



yang telah disebutkan. Beliau bersabda kepada mereka, fi';
(Berdirilah kalian). Mungkin saja beliau sesudah itu meraskan

tubuhnya agak enak, lalu beliau keluar.

Lafazh "Ubaidillah mengabarkan kepadaku bahwa Aisyah

berkata......", adalah perkataan Az-Zuhi juga dan dinukil secara

maushul. Hanya saja Imam Bukhari memisahkan hal itu untuk

menjelaskan apa yang dinukil oleh syaikhnya dari Ibnu Abbas dan

Aisyah sekaligus dengan apa yang hanya beliau nukil dari Aisyah.

(Diriwayatkan lbnu Umar, Abu Musa, Dan lbnu Abbas dari

Nabi SAW). Seakan-akan Imam Bukhari hendak mengisyaratkan

riwayat yang berkaitan dengan kisah Abu Bakar menjadi imam,

Bukan kepada seluruh hadits. Hadits Ibnu Umar telah dinukil oleh

Imam Bukhari dengan sanad yang maushul ada bab-bab tentang

imamah (imam shalat). Adapun hadits Abu Musa, dia nukil dengan

sanad yar,g maushul pada pembahasan tentang cerita para nabi ketika

menyebutkan biografi Yusuf Ash-Shidiq. Sedangkan hadits Ibnu

Abbas dinukil juga oleh beliau dengan sanad yang maushul pada

pembahasan tentang imamah dari hadits Aisyah.

osi-'e ru\r * i * ; 1' b6?f ,ls "U 
),1t f

{6; l' *:; Li -'& q.rlt-^r*st*i ly L: *
!. t t t . c tcz \, .er Jy: rb a cr o* d$ €f) /y €j ;'*Ll i?i

r (:i,i6t'.sw + G:j .'rt *" e'*t *\t*
l' ts '{bi,,S*t'*) {'\t,k *t Jyr'&i'us
.r)i U.;uri Uf ,{ ;ui;i"Jr * ; o* ,* '-G ,G;:

r'; *i y i' ,p lnt'Jyt 6:.,\ ltj ;, ,(aAt 3q.

.:''Jt't #t *,i ;;') r /\ i\ u* *'t i i;
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t)!r v"^}4.ilI:;i *j * \t .* at J-, ;tn l;;r
i6 .6.. rr'sG itx; 6f q.,st{',sg d: V 11 or-'oy

\ t,,tii; 
"4 4L \t * ar Ji., A$i, orl ir'r rlt ,'&
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y \t J, it J;, ,t i ,t 
1'r: 

jl: ,i:rx. 'u.$r G,(uli

*t
4447. Dal- Az-Zuhri, dia berkata: Abdullah bin Ka'ab bin

Malik Al Anshari mengabarkan kepadaku --{an Ka'ab bin Malik
adalah salah satu di antara tiga orang yang diterima taubat mereka-
bahwa Abdullah bin Abbas mengabarkan kepadanya, "Ali bin Abi
Thalib RA keluar dari sisi Rasulullah SAW pada waktu sakit yang

beliau wafat pada sakifirya itu. Orang-orang berkata, 'Wahai Abu Al
Hasan, bagaimana keadaan Rasulullatr SAW?' Dia berkata,

"Alhamdulillatr, keadaannya baik-baik'. Abbas bin Abdul Muththalib
memegang tangannya dan berkata kepadanya, 'Engkau demi Allatr
sesudah tiga hari akan menjadi budak tongkat, sungguh demi Allah
aku melihat Rasulullah SAW akan wafat karena sakitnya ini, aku

mengenali dari wajah-wajatr bani Muththalib saat akan meninggal.

Pergilah bersama kami menemui Rasulullah. Kita akan menanyakan

kepada beliau tentang siapa yang menangani urusan ini. Jika berada

pada kit4 maka kita telatr mengetahuinya. Jika berada pada selain

kita, maka kita pun mengetatruinya dan beliau bisa berwasiat untuk
kita'. Ali berkat4 'Demi Allah, apabila kita bertanya kepada

Rasulullah dan dia mencegatrnya, niscaya orang-orang sesudatr beliau
juga tidak akan memberikanya kepada kita. Demi Allah, aku tidak
akan bertanya kepada Rasulullah SAW tentang itu'."

Keterangan Hadits:

Kedua Belas, hadits Ka'ab bin Malik Al Anshari RA yang

dinukil dari Ali. Imam Bukhari meriwayatkan hadits ini dari Ishaq,
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dari Bisyr bin Syu'aib bin Abi Hamzah, dari bapaknya, dan Az-

Zuhi, dari Abdullah bin Ka'ab bin Malik. Ishaq yang dimaksud

adalah Ibnu Rahawaih. Demikian ditegaskan Abu Nu'aim dalam

kitab Al Mustakhraj.

f U il,r :* n:Pi (Abdullah bin Ka'ab mengabarkan

kepadaku). Hal ini mendukung keterangan pada pembahasan perang

Tabuk bahwa Az-Zuhi mendengar langsung dari Abdullah, dan

Abdullah sendiri mendengar dari dua saudaranya, yaitu Abdurrahman

dan Ubaidillah, juga dari Abdurrahman bin Abdullah. Tidak ada

alasan bagi Ad-Dimyathi yang masih ragu dalam hal ini, karena

sanad-nya shahih dan Az-zuhri mendengar dari Abdullah bin Ka'ab

adalah benar serta tidak dinukil sendirian oleh Syu'aib'

Al Ismaili meriwayatkanya dari dari Jalur Shalih, dari Ibnu

Syihab, dan dia menegaskanya demikian. Kemudian Ma'mar

meriwayatkan dari Az-Ztrhi dari putra Ka'ab bin Malik tanpa

menyebutkan namanya. Riwayat ini dikutip Abdurrazaq. Dalam

sanad ini terdapat perkara yang patut diperhatikan, yaitu adanya

riwayat seorang tabi'in dari tabi'in, dan riwayat sahabat dari sahabat.

Gs6. TOolo* keadaan baik). Kata baari'an adalah isim fa'il dmt

kata bara'c yang berarti sembuh dari sakit

d, & ,r')3'.Lti. hti U|'(Engkau demi Altah sesudah tiga hari

akan menjadi budak tongkat). Ini adalah kiasan bagi seseorang yang

menjadi pengikut orang lain. Maknanya, beliau akan meninggal

setelah tiga hari dan engkau menjadi orang yang diperintah orang

lain. Ini termasuk kekuatan firasat Al Abbas RA.

-s:\ @ta, menduga). Bila dibaca araa maka artinya meyakini,

sedangkan jika dibaca uraa artinyamenduga. Hal ini dikatakan Abbas

berdasarkan pengalamannya sebagaimana diketahui dari perkataanya

sesudatr itu, c;il,.lt 't #, y q.;'+\ 'J?\ ,tl {sesunswhnya aku

mengenali waiah-wajah bani Abdul Muththalib saat akan
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meninggal). Ibnu Ishaq menyebutkan dari Az-Zlhi bahwa yang

demikian terjadi saat hari Rasulullah SAW wafat.

tlllr r;i (Jrusan inr). Maksudnya, masalah khilafah. Dalam

mursal Asy-Sya'bi yang dikutip Ibnu Sa'ad disebutkan, 'i 'i-J;
3rii $ 'ri!+il o$ ,'JW- (Kita menanyakan siapa yang akan

menjadi khalifah. Jikn beliau mengangkat diantara kita maka itulah
yang diharapkan).

6);b\6 (Beliau berwasiat kepada kita). Dalam mursal Asy-

Sya'bi disebutkan, :!. q t:bi{) 
", 

eit \y1 llit o tidak, makn beliau

berwasiat tentang kita maka kita pun terpelihara sesudahnya). Dia

menukil dari jalur lain, .1r1 ,pi i,Ss sp ;7i 
'.r,in..j 

'*-,yi ,Vj*
'oil" (Ali berkata, "Apakah ada selain kita yang menginginknn

urusan ini?" Beliau berkata, "Aku kira, demi Allah, akan ada.*).

'o:ttt urtXt li(.lii 1 (Orang-orang tidak akan memberikannya

kepada kita sesudahnya). Maksudnya, mereka akan berhujjah dengan

sikap Rasulullah SAW yang mencegahnya dari mereka. Hal itu beliau
nyatakan langsung dalam riwayat Ibnu Sa'ad.

Pt y b' .rp lt li,t $Ui ) @lat tidak bertanya kepada

Rasulullah SAW tentang itu). Maksudnya, aku tidak meminta hal itu
darinya. Ibnu Sa'ad menambahkan dari riwayat Sya'bi, Ut e W
'fi-}o,}"6' a&';i 'e&u.i 'lq$i 1y.b6t 1,6 '{t, y i,r' .p
(Ketika Nabi SAW wafat maka Abbas berkata kepada Ali, 'Ulurkan

tanganmu, alat membai'atmu agar manusia juga membai'atmu'.
Namun Ali tidak melakukanya).

Abdurrazzaq menambahkan dari Ibnu Uyainah, dia berkata, j6

:fjt !.6 q'i t-P os W 'ii, ry oi ! ,'\F;Ur (Asy-Sya'bi berkata,

'sekiranya Ali menanyakannya niscaya lebih baik baginya daripada
hartanya dan anak-analorya'.). Kami menemukan dalam kitab
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Fawa'id karya Abu Ath-Thahir Adz-Dzuhali dengan sanad yang
jayyid dari Ibnu Abi Laila, dia berkata, aku mendengar Ali berkata,

L$';.;bi d 6- lt$'dbi e 6-:tl],.5'fi.i'Lry'+ 'o6t ,f!,
(Abbas bertemu denganku... dia menyebutkan seperti kisah yang

terdapat dalam hadits ini secara ringkas, lalu dibagian akhirnya
dikatakan... alru mendengar Alt berkata sesudah itu, 'Alangkah

bailcnya sekiranya aku menaati Abbas, alangkah bailcnya sekiranya

alat menaati Abbas'.).

Abdunazzaq berkata: Ma'mar berkata kepada kami, os6
b:6 a$t 'e;ti b artzi os 'j ,i'trt ;.ia .t6, J* rS-i', a:*i
(Siapakah diantara keduonya yong lebih tepat pendapatnya? " Kami
berkata, "Al Abbas". Tetapi dia tidak sependapat dan berkata,
"Sekiranya beliau memberikan hak khilafah kepada Ali dan orang-
orang mencegah hal itu, niscaya mereka menjadi k fir.").

'* Ct# oi oAAt"ir,rJ(iii,,.isi:t jia'X
& )tJ;r:yjd;.,ctT ,*t lr\t ,k *t )-;re!

.fit ;rfriAt,F ;"5*t$i'o:t *, +i'r
4448. Dari Ibnu Syihab, dia berkata: Anas bin Malik

memberitahukan kepadaku, "Ketika kaum muslimin berada dalam

shalat Fajar pada hari Senin dan Abu Bakar mengimami mereka,
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maka tidak ada yang mengejutkan mereka kecuali Rasulullah SAW
telah menyingkap tirai kamar Aisyah, beliau melihat mereka sedang

berada dalam shaf-shaf shalat. Beliau pun tersenyum dan tertawa.
Abu Bakar mundur kebelakang untuk bergabung dalam deretan shaf,

karena dia mengira bahwa Rasulullah ingin keluar untuk shalat."
Anas berkata, "Hampir-hampir kaum muslimin lengah dan tidak
khusyu' dalam shalat mereka karena gembira terhadap Rasulullah

SAW. Lalu beliau mengisyaratkan kepada mereka dengan tangannya
agar menyempurnakan shalat. Setelah itu beliau masuk kamar dan

menutup tirai."

Keterangan Hadits:

Ketiga Belas, hadits Anas RA, "Ketika kaum muslimin berada
dalam shalat fajar pada hari Senin." Disini disebutkan batrwa beliau
tidak shalat mengimami mereka pada hari itu. Adapun keterangan
yang diriwayatkan Al Baihaqi dari Muhammad bin Ja'far, dari
Humaid, dari Anas adalah, t *t1"t i' e lt J?:) 6,b :tu i,
?"tar p<t t i, shalat yang dilakukan Rasulullah SAW bersama orang-

orang). Lalu dia menafsirkan batrwa ia adalah shalat Subuh, maka
tidak bisa dianggap shahih berdasarkan hadits pada bab ini. Mungkin
yang benar ia adalah shalat Zhuhur.

'il, ,?'tii i:;iJ ,yt j (Kemudian betiau masuk kamar dan

menutup tirai). Al Yaman menambahkan dari Syu'aib, y7- ,t A:i,
d,t (Betiau wafat pada hari itu). Tarrbahan ini diriwayatkan Imam

Bukhari pada pembahasan tentang shalat. Al Ismaili menukil dari
jalur ini dengan redaksi, f )( ,i66 .rr.;,ir e,e'?ui ,:o'tit ,;J G:j ilI
37'J. aV ifi vai Wi (Ketika Uiou wafat, maka orang-orang pun

menangis. Umar berdiri di masjid dan berkata, 'Ketahuilah, aku
tidak ingin mendengar seseorang mengatalmn Muhammad telah
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meninggal'.). Disebutkan hadits tentang kisah diatas dan sesuai

dengan kriteria kitab Shahih.

ier U; il ,tiTt (Or" beliau wafat diakhir hari itu)- Hal ini

menggoyahkan keterangan Ibnu Ishaq bahwa Nabi SAW meninggal

pada waktu dhuha. Namun, ada kemungkinan untuk digabungkan

antara keduanya bahwa penggunaan kata 'akhir' disini bermakna

permulaan masuk pertengahan siang yang kedua, dan yang demikian

terjadi saat matahari mulai condong ke barat. Sedangkan puncak

panas saat dhuha adalah terjadi sebelum matahari tergelincir hingga

benar-benar matahari condong. Musa bin Uqbah menegaskan dari

Ibnu Syihab bahwa beliau SAW meninggal saat matahari condong ke

barat. Demikian juga dalam riwayat Al Aswad dari Urwah. Hal ini

menguatkan penggabungan yang telah saya sebutkan.

akG Li ;;i ikG Jy otfi :f (: "oi'i<$ 
sri /t f

"' 
. 

^ 
, ' 

4

*t y \t * lnt Jyr'oi .t' :t f. q o\,it': '.rtt

ql;L; h' ';'?:'qf , qf i: e'i,f.t ,* q.e:;
i,* Ct, ,htrAr'i) nlt* * P; :.; y::t
'*:-'^ft i;, ,q'p fi-?j ;&, ^lL \t ,a *r Jyt

^lt'*u ,a'a',:€ oi y14'r6G tU;Lt ,* a53t

i;; ;:";.';1, ,i";G 1# ,:;J'oi ,-,lr-'ra:v eu 
^41 

iii
4 :at q. in ,y,r.'F* ,li U -'#'etx. ztL'ri-

i:*'&1 { .=t* :'#.11 ,hr vi lii I ,'Jfi u't 9,
.i!4"1c'r'*t e-,&'Y' *lt * il*'P
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4449. Dari Ibnu Abi Mulaikah, bahwa Abu Amr Dzakwan

(mantan budak Aisyah) mengabarkan, Aisyah biasa berkata,

"sungguh merupakan nikmat Allah bahwa Rasulullah SAW wafat di

rumahku, pada hari giliranku, diantara dada dan pangkal leherku.

Allah mengumpulkan antara air liurku dan air liurnya saat wafatnya.

Abdurrahmman masuk kepadaku dan di tangannya terdapat siwak,

sementara aku menjadi sandaran Rasulullah SAW, maka aku

melihatnya melihat kepadanya, dan aku mengetahui beliau menyukai

siwak. Aku berkata, 'Apakah aku mengambilnya untukmu?' Beliau

mengisyaratkan dengan kepalanya yang berarti,'Ya!'. Aku
mengambilnya tetapi terasa keras untuknya. Aku berkata, 'Apakatr

aku melembutkanya untukmu?' Beliau mengisyaratkan dengan

kepalanya yang berarti 'Ya!'. Aku pun melembutkannya, lalu beliau

menjalankannya (menggunakannya untuk menggosok gigi).

Sementara dihadapanya terdapat bejana 
-atau 

wadah kulit, Umar

ragu- yang berisi air. Beliau memasukkan tangannya ke dalam air,

lalu mengusapkan kedua tangannya kewajahnya seraya

mengucapkan,' Tidak ada sesembahan, kecuali Allah. Sesungguhnya

maut itu memiliki sekarat'. Kemudian beliau menegakkan tangannya

dan berkata, 'firrafiiqil a'laa' (Pada teman yang berada di tempat

yang tertinggr), hingga beliau wafat dan tangannya jatuh."

JU ok t-,t *\t & ytJ;"ol W?nt q, $.G r
?'i +; t:rb (t ui ,G ei ;i ,irri y'-G qlt y; e

'- o.a i e otEi ia * ir<i'^*t:):)i i' 
"sL 

,i:str.
. a1, t tz'.' 6 c ' 't zz

€ y. ,* ):n 0K c;iJt i;t e'ow :-a:s,G L:Ju .tiir 'c-'t1

o!. - ,,- -,i,.. c/. ,..o1 *irL6?rt).i:i16.t .*l Mt1 }Jt>1 ,€rs (--

^lt ,u ,\ 'Ji; !)(y i;73 f. ori u ,*:Sr 't ,Ft 'Uu
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1e \;- lfrar $i Gbei ,'i i)I' ,*'t..,6 ir' & it J;'t
y\t tb iti;t'^!#t ,:orbi'; ,x:-ii y.w:u r,F')r

.q:b J}U .,s!..Pv;L3

4450. Dari Aisyah RA, "Sesungguhnya Rasulullah SAW waktu

sakit yang beliau meninggal pada sakit itu bertanya-tanya,'Dimana

aku besok, dimana alat besok.' Maksudnya giliran Aisyah. Maka pada

istri beliau mengizinkan kepadanya untuk berada di rumah Aisyah

hingga beliau meninggal di sisinya." Aisyah berkata, "Beliau wafat

pada hari giliranku di rumahku. Allah mewafatkannya dan kepalanya

berada di antara dada dan pangkal leherku dan air liurnya bercampur

dengan air liurku." Kemudian dia berkata; Abdurrahman bin Abi
Bakar masuk dengan membawa siwak yang digunakannya

menggosok gigi. Rasulullah SAW melihatnya, "Aku berkata

kepadanya, 'Berikanlah siwak ini wahai Abdurrahman'. Dia
menyerahkannya kepadaku dan aku menghaluskannya dan kemudian

mengunyahnya, lalu memberikanya kepada Rasulullatr SAW. Beliau

pun menggosok giginya menggunakan siwak itu dan beliau bersandar

di dadaku."

\t,*Ute;,Uu qr" hr qra:x,c'*W €) it*
././ e , O u.'-. c .. O . / C/. C, ./ c. . '
tlt-r"-1 Ug) *1-ni ,€*; i: g'i ,f,j ,* € *') ^:)L

O,,lv: ,At Jtn!rr'e; lt':*i i*i ,&i tiy.,c:4;ir:

,+, i,n-r ::. €i f oj i i;:St |^:' 7') ..,l,tr' ,*i)r
ri*6,L;' a'; it xk,{. ) gt \t * dt p;p
,Cit^x os 6;#k A|,#u gy*i6ar:tt"i:ribi
,*) ;r* ?nt 

"'*,t 
-:| q'-'hi'" "ri- ;:'*;-'tL;t 'W:6 i
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.,7\tq ii )':?:V!'t C i;"r1 q.:.i'
4451. Dari Ibnu Abi Mulaikah, dari Aisyah RA, dia berkata,

"Nabi SAW wafat di rumahku pada hari giliranku, berada di antara

dada dan pangkal leherku. Biasanya salah seorang diantara kami

membacakan doa perlindungan untuk beliau jika sakit, maka aku pun

membacakan doa perlindungan, lalu beliau mengangkat kepalanya ke

langit dan mengucapkan 'firrafiiqil a'laa' (Pada teman yang berada

di tempat yang tertinggi). Abdunahman bin Abi Bakar lewat dan

ditangarurya terdapat pelepah kurma yang basah. Nabi SAW melihat

kepadanya dan aku pun menduga bahwasannya beliau

membutuhkan/menginginkan siwak itu, maka aku mengambilnya dan

mengunyahnya bagian ujungnya, lalu membersihkannya dan

memberikan kepada beliau. Beliau menggosok gigi dengannya sebaik

yang biasa beliau lakukan saat menggosok gigi. Kemudian beliau

memberikanya kepadaku, lalu tangannya terjatuh -atau pelepah itu
terjatuh dari tangannya- maka Allah mengumpulkan air liurku dan air

liur beliau di akhir hari kehidupan di dunia dan awal hari beliau di
akhirat."

Keteransan Hadits:

Keempat Belas, hadits Aisyah tentang detik-detik kepergian

beliau dari alam dunia menuju akhirat.

iutb'oi epi o$i?tl'r<tl C i) Qbnu Abi Mulaikah, Dzakwan

mengabarlran kepadanya bahwa Aisyah). Sesudah hadits ini akan

disebutkan dari riwayat Ibnu Abi Mulaikah dari Aisyah tanpa

perantara. Namun, masing-masing dari dua jalur itu terdapat

keterangan yang tidak disebutkan yang lainnya, maka secara zhahir

kedua jalur ini akurat.

ili @tu menghalusknnnya). Maksudnya, membuat siwak itu

menjadi lembut.
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it";ii l\etiau menjalankannya). Maksudnya, menggunakannya

menggosok gigi. Al Kasyimahani, As-Suhaili, dan Al Qabisi

meriwayatkan, :it, (Dengan perintahnya). Iyadh berkata, versi

pertama lebih tepat.

Kelima Belas, hadits ihi telah dijelaskan seperti hadits

sebelumnya. Kalimat "Allah mewafatkan dan kepalanya berada

diantara dadaku dan pangkal leherku", dalam riwayat Hammam dari

Hisyam melalui sanad ini,y31g dikutip Imam Ahmad seperti itu,

dengan tambahan, V *i w u-:'y; i ila *? tti lrettca

ruhnya keluar, maka aku tidak mendapati aroma yang lebih harum

darinya).

Keenam Belas, hadits Aisyah yang kandungannya sama dengan

dua hadits sebelumnya.

4452-4453. Dari Abu salamah, Aisyah mengabarkan

kepadanya, "Abu Bakar RA datang menunggang kuda dari tempat

tinggalnya di Sunh, hinggga dia turun dan masuk masjid tanpa bicara

dengan orang-orang, sampai masuk kepada Aisyah. Dia mendekati

Rasulullah SAW yang sedang tertutup kain bergaris. Dia menyingkap

wajahnya kemudian mendekatkan wajahnya lalu menciumnya

kemudian menangis. Setelah itu dia berkata, 'Ayah dan ibuku sebagai
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tebusanmu, demi Allah, Allah tidak akan mengumpulkan atasmu dua

kematian, adapun kematian pertama yang ditetapkan atasmu maka

engkau telah melaluinya'."

e'; f (.i'ri {6 i l' }" r il-, I ;.*t ,'q-*rtl)v
'Ji '# ;.G ,';L U ,.rf, :)ta ,u;1t ;<- 7Ut i *,
ok ';t 'rx. 0i ,k I i,u .';L t;;', l,\ uA, #v ,:dx.

os ,,, ,lotl i t31;J'o$ *rqf ilr 
'5b 

r-x;J'^X'&
tiiytr\"r3t;61; :hr 

'is *;\';llr Lrl it ";; E
:Jtss [t t t :dlp JI] (d/--feJt n'-ri Jt'Jrr; il$ 'U '*

g?G .tA)411 ,61 4 W'{Ji ti ;i? u$t L G61

"n F 6 ry tf lf t* 
"^nri 

:ju ';L'oi .-:;-st U V*r,/\\'*:r:fiX*ig,;ilK
4454. Az-Zuhi berkata: Abu Salamatr menceritakan kepadaku,

dari Abdulllah bin Abbas, "Abu bakar keluar dan Umar berbicara
kepada orang-orang. Dia berkata, 'Duduklatr wahai lJmar'. Umar
tidak mau duduk. Orang-orang pun menghadap Abu Bakar dan
meninggalkan Umar. Abu Bakar berkata, 'Amma ba'du, barangsiapa

diantara kalian menyembah Muhammad, maka sesungguhnya
Muhammad telah meninggal, dan barangsiapa diantara kalian
menyembah Allah, maka sesungguhnya Allah tetap hidup dan tidak
akan mati. Allah berfirman, "Muhammad itu tidak lain hanyalah
seorang rasul, sungguh telah berlalu sebelumnya beberapo orang
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rasul 
-hingga 

firman-Nya- orang-orang yang bersyukur." Dia

berkata, "Demi Allah seakan-akan orang-orang belum mengetahui

bahwa Allah menurunkan ayat ini, kecuali ketika dibacakan Abu

Bakar, lalu orang-orang pun mengambil darinya. Maka tidaklah aku

mendengar diantara orang-orang melainkan mereka membacanya."

Sa'id bin Musayyab mengabarkan kepadaku bahwa Umar berkata,

"Demi Allah, hal itu tidak lain kecuali aku mendengar Abu Bakar

membacanya, maka aku pun merasa ringan sehingga seperti tidak

berprjak pada kedua kakiku sampai aku terjatuh ke bumi saat

mendengar dia membacanya. Maka Aku mengetahui bahwa Nabi

SAW telah wafat."

Keteransan Hadits:

Kauiuh Belas, C#9 * q {Oori tempat tinggalnya di

Sunh). Penjelasan kata ini telah dikemukakan pada pembahasan

tentang Jenazah, dan ia adalah tempat tinggal istri Abu Bakar Ash-

Shiddiq.

c;iti |:Db il' L;.1 | (Allah tidak mengumpulkan kepadamu dua

ftematian). Penjelasannya telah dikemukakan pada pembahasan

tentang jenazah. Sungguh aneh mereka yang mengatakan maksud

kematian pertama adalatr kematian syariat, yakni Allah tidak akan

mengumpulkan kematianmu dan kematian syariatmu. Orang yang

berpendapat demikian mengatakan bahwa hal itu diperkuat oleh

perkataan Abu Bakar RA sesudahnya, 'Barangsiapa menyembah

Muhammad, maka sesungguhnya Muhammad telah meninggal, dan

barangsiapa menyembah Allah, maka sesungguhnya Allah tetap

hidup dan tidak akan mati'.

Al Karmani berkata, "Apabila dikatakan bahwa di dalam A1

Qur'an tidak ada keterangan bahwa Nabi SAW meninggal, maka

dijawab bahwa Abu bakar membacanya berkenaan dengan peristiwa

wafatnya Nabi SAW." Saya (Ibnu Hajar) katakan bahwa riwayat Ibnu
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Adz-Dzakwan telah memperjelas maksudnya, karena disana terdapat

tambahan redaksi, "Aku pun mengetahui."

',$t '&-'fr1 @an (Jmar bebicara kepada orang-orang).

Maksudnya, mengatakan kepada mereka, "Muhammad Rasulullah
SAW tidak meninggal." Imam Ahmad meriwayatkan dari jalur Yazid
bin Babinus, dari Aisyah yang bersambung dengan apa yang saya

sebutkan pada akhir hadits kesembilan, yakni tentang dialog yang

terjadi antara Al Mughirah dan Umar, yang disebutkan sesudah

kalimat, tj '^*ri (Aku menutupinya dengan kain), 'i.ifltt'#;W
,G,t'i ,lor'.,:sri ,iui 9t p ;u qra:Jr U.bi ,t;{ U:b $tifutill|
y&:i; ,y;Ui ,); ,uk iltt .c,ti';, -i-,?4r ,16 .7gir 'u Ut ili
f; n;E j 4,luj;,, 

i, *- ,p'-:frl''r-, * n' & i' i:;:r'ot

!o n' ;b lt J?)c6 .|ryt, gi€riir rtr ,i6i g\p ,*wAr'c.5.j
'&i @*or datang bersama Al Mughirah bin Syu'bah. Keduanya

minta izin, maka aku pun mengizinkan keduanya. Aku menarik hijab
dan Umar melihat kepada beliau, lalu berkata, 'Sungguh beliau
pingsan'. Kemudian keduanya berdiri. Ketika keduanya mendekati
pintu, maka Al Mughirah berkata, 'Wahai Umar, beliau telah
meninggal'. Umar berkata, 'Engkau dusta, bahkan engkau orang
yang menginginl<an fitnah, sesungguhnya Rasulullah SAW tidak
meninggal hingga Allah membinasakan orang-orang munafik'.
Kemudian Abu Bakar datang dan alru menyinglcap hijab. Dia
memandangi beliau dan berkata, 'Sesungguhnya kita milik Allah dan

kita aknn kembali kepada-Nya, Rasulullah SAW telah meninggal'.).

Ibnu Ishaq, Abdurrazzaq, dan Ath-Thabarani meriwayatkan dari
jalurIkrimah, .irt & l' )rtiV'& ft'+,y,'t',5,6 c$lt'oi
'lt ,:oi n pi !r; &' .* a' i",, o'l 'i6 .l 'i6 re,l-i 

Q. *t *
Y6 y 

"!" Sn *i 6, li"i aju ;b'di- (Abbas berkata

kepada lJmar, "Apaknh ada pada salah seorang diantara kalian
perjanjian dari Rasulullah SAW dalam hal itu?" Dia berkata, "Tidak
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ada." Dia berknta, "sesungguhnya Rasulullah telah meninggal, dan

beliau tidak meninggal hingga telah berperang, berdamai, meniknh,

menceraikan, dan meninggalkan lcalian diatas ialan [petuniukJ yang
jelas.").Ini termasuk hal yang sesuai antara Abbas dan Ash-Shiddiq.

Dalam hadits Ibnu Umar yang dikutip Ibnu Abi Syaibah

disebutkan, '*ilo n' ,t* niJ1J,)'c'66 =JF-'$t1';, Si.t;.iii
,,:ut ,&\:$,iti rry]' ,;#1 r;ki ,iliritr hr ,pfu ,? 'o*- ti
'tlt> ,Jt-jc ir #ii ,:c,6i Pt y ii' ,,r:" lt'ly:t'ttt U}t 6
'y 7' G|'j (M' ,.F q ia.k* ti> ,Sw Ssi O:fr;#{r'*
*, 'Su 

* ert bt I (Abu Bakar melewati (Jmar dan dia

berkata, 'Rasululllah tidak meninggal, dan beliau tidak meninggol

hingga Allah membunuh orang-orang munafik'. Saat itu orang-orang

munafik telah menampakkan kegembiraan ddn mengangkat kepala-

kepala merekn. Maka dia berkata, 'Wahai laki-laki ini, Rasulullah

telah meninggal. Apakah engkau tidak mendengar firman Allah,
"sesungguhnya lamu akan mati dan sesungguhnya mereka akan mati

[pulaJ." Dan firman-Nya, "Kami tidak menjadikan hidup abadi bagi

seorang manusiapun sebelum kamu fMuhammad]". Kemudian dia

menghampiri mimbar, lalu naik dan memuii Allah serta menyaniung-

Ny a, kemudian menyamp aiknn khutbahnya).

',P!jt 
Y u '€.)" n lh\t'tl;; '62 (Muhammad itu tidak lain

hanyalah seorang rasul, sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa

orang rasul).Yazidbin Babinus menambahkan dari Aisyah, 15. S.i'oi

,9, q ei e o:fr fty * asy ,J:tt-tr''ttt i,s'6'i y errht *
6 s.lrr -,r5 e$i\| ,l*i,6,9srti 6ten d;i,:Jl3lti6t$ i
!, yY e 6 bt? (Abu Batrar memuji Allah dan menyaniung-Nya

kemudian berknta,'sesungguhnya Allah berfirman, "Sesunggultnya

kamu akan mati dan sesungguhnya merela aknn mati fpulaJ... hingga

selesai membaca ayat'." Kemudian dia membaca, "Muhammad itu

tidak lain hanyalah seorang rasul, sungguh telah berlalu." Di
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dalamnya disebutkan juga,"Umar berkata, 'Apakah ia berada dalam

kitab Allah? Aku tidak menyadari bahwa ia berada dalam kitab
Allah'.).

Dalam hadits Ibnu Umar dinukil seperti itu dengan tambahan,

"Dia turun dan kaum muslimin pun merasa gembira, sementara

orang-orang munafik merasa gundah." Ibnu Umar berkata seakan-

akan diwajah kami terdapat penutup, lalu disingkap.
<. t? t. t ".=3t U * g;i3 (Sa'id bin Musayyab mengabarkan

kepadaku).Ini adalah perkataan Az-Zuhi. Sungguh ganjil perkataan

Al Khaththabi saat berkomentar, "Aku tidak tahu ketika orang yang

mengatakan, 'Sa'id bin Al Musayyab mengabarkan kepadaku',

apakah dia adalah Az-Zlhi atau gurunya (Abu salamah)?" Saya

(Ibnu Hajar) katakan, Abdtmazzaq telah menegaskan dari Ma'mar
bahwa dia adalah Az-Zuhi. Atsar Ibnu Al Musayyab dari Umar ini
telah diabaikan Al Mizzi dalam kitabnya Al Athraf, padahal sesuai

dengan kriterianya.

'ciji (A ku binas a) . D alam salah satu riwayat disebutkan,'cr:ji;i,

artinya aku panik dan bingung. Ya'qub bin As-Sikkit meriwayatkan

dengan kata,'oir;it yang berasal dari kata afr (debu). Dalam riwayat

Al Kasymihani disebutkan,b|li tapi ini tidak benar, dan yang benar

adalah yang pertama.

,g 6 (Atil tidak ditopang). Yakni aku tidak dapat

ditopang/disanggah oleh kedua kakiku.
t o,oi .,,U-Jol u;>'1 (Dan hingga alat terjatuh). Dalam riwayat Al

Kasymihani disebutkan U-jil.

'06 i pi y Xo' ,p Qt'ti 'dJb ,6ts'* q 9b\11 .j\
(Ke bumi hingga aku mendengar dia membacanya bahwa Nabi SAW

telah meninggal). Demikian diriwayatkan oleh kebanyakan
periwayat. Maknanya, "Aku terjatuh ke bumi ketika aku mendengar
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dia membacakan ayat yang maknanya Nabi SAW telah wafat.

Maksudnya firman Allah, "Sesungguhnya kamu akan mati dan

sesungguhnya mereka akan mati (pula)."

Dalam riwayat Ibnu As-Sakan disebutkan, oitt ,P ,;t"ol'4
C6 'ri *t y (Aku pun m.engetahui bahwa Nabi SAW telah

meninggal). Riwayat dan ini cukup jelas. Begitu pula yang dikutip

Abdurrazzaq dari Ma'mar dai Az-Zthi, Jl o\; & |.tt $\ 'cr:ji

c6 u *t f il' .F i' .lrl oi ;' ,i;"\t ,r,r\ri (Aku pun kehitangan

keseimbangan sementara aku sedang berdiri, hingga aku jatuh ke

tanalt, dan aku meyakini bahwa Rasulullah SAW telah meninggal).

Hadits ini menerangkan kekuatan mental dan kedalaman ilmu
Abu bakar. Dalam hal ini sama dengan Al Abbas. Demikian juga Al
Mughirah sebagaimana yang dikutip Ibnu Sa'ad serta Ibnu Ummi
Maktum, seperti dimuat dalam kitab Al Maghazi karya Abu Al
Aswad dari Urwah, dia berkata, *ft "* 

'1111 
:;r;i'i:j jE otS U1

trui ;y+ 4o u.r;,Ur jin osi ,4 o'fi-t u,riti p3{41oia membaca

firman Allah 'Sesungguhnya engknu akan mati dan mereka akan mati

[pulaJ', tetapi orang-orang tidak menoleh kepadanya. Namun,

mayoritas sahabat mengambil sikap yang berbeda dengan itu).

Berdasarkan hadits ini dapat juga disimpulkan bahwa jumlah
yang sedikit terkadang benar dan yang banyak justru salah, maka

tidak boleh menjadi alasan unhrk menguatkan satu pendapat karena

melihat banyaknya pendukung, terutama jika diketahui bahwa

sebagian mereka hanya mengikuti yang lain.

y\t,k 4,J5lb?nt *i., K.(tL(,u,$ /jzk,G r
Y-r 

u *:
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4455-4456-4457. Dari Aisyah dan Ibnu Abbas, "Sesungguhnya

Abu Bakar RA mencium Nabi sesudah wafatnya."

Keterangan Hadits:

Kedelapan Belas, pada hadits sebelumnya telah disebutkan

bahwa dia menyingkap wajah beliau kemudian mendekatkan

wajahnya dan mencium beliau. Dalam riwayat Yazidbin Babinus dari

Aisyah disebutkan, ej'j,r{tt,lJ,.t li W'P i'6t,.t;i yit E u'oui
a! t..o. ',4. t.i 2,, , t. ?. ,1, a! ' ... . ', a o! ,.,o. ',4, t.1 .., '. t,7.
fp €<.* #l ou S.V1 tats Ct e t0pt1 :.JU d A:tr? JrrJ 09 1J*9 d-^rl-;

,ryti iJv (Oia datang dari arah kepalanya, lalu menurunknn

mulutnya dan mencium kening beliau, lalu berkata, 'Duh Nabi'.
Setelah itu dia mengangkat kepalanya dan menurunkan mulutnya,

lalu mencium kening beliau dan berkata, 'Duh, manusia pilihan',
kemudian dia menurunkan mulutnya dan mencium kening beliau, lalu
berkata,' Duh kekasih'.).

Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dari Ibnu Umar, ;o tG &i
b * i?t e,t,,i:F" ,#t'e-,W *i * h' & l' )"i ,f
*t (Dia meletakkan mulutnya diatas kening Rasulullah dan

menciuminya, lalu menangis seraya berkata, 'Bapak dan ibuht
sebagai tebusanmu, engkau sangat baik dalam hidup dan sesudah

meninggal'.). Ath-Thabarani meriwayatkan dari hadits Jabir, f.6 ot

W ,P (Sesungguhnya Abu Bakar mencium kening betiau). Dia juga

menukil dari Salim bin Aqiq, *j y A' ,}2 dt 'v hS f.' si oi

{ :Ja t,J."., y il' ,p i' ir-; c6 ,.irr )bt vv 6- )jvi '^%

(Sesungguhnya Abu Bakar masuk kepada Nabi SAW dan

menyentuhnya. Maka mereka berkata, 'Wahai sahabat Rasulullah,

apakah Rasulullah telah meninggal?' Beliau menjawab, "Benar".).
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I

(J ;rtiJJ
lrro r_i

iakG o

LJtJ :tt)j 4/ .:r -
Ll-t--

,
)-e(5

ouf 15 .:t:l.,tt. */t yt; ,r:su ;r'J,. \ ri At 'H
Li A;. v 'iul ,:b:r$_*;t $t? ,wt;jx'oi'iei'J
,t-ri';., 

^1, 
.€W'j t;U:i:t'tt ,bi ,1:tj t ,\#, e

*3qE hr ,* Ct f uG r ai * rtu;,(1r/4

4458. Ali menceritakan kepada kami, Yahya menceritakan
kepada kami dan menambahkan; Aisyah berkata, "Kami memasukkan
obat ke dalam mulut Nabi SAW saat beliau sakit, maka beliau
mengisyaratkan kepada kami, 'Janganlah kalian memasukknn obat ke
dalam mulutku'. Namun kami berkata, 'Kebencian orang orang sakit
terhadap obat'. Ketika sadar beliau berkata, 'Bukanknh aku telah
melarang lalian memasukkan obat ke sisi mulutlat?' Kami berkata,
'Kebencian orang sakit terhadap obat'. Beliau bersabda, ,Tidak

tersisa seorang pun di rumah ini melainkan dimasukkan obat ke
dalam mulutnya dan alu melihatnya, kecuali Al Abbas, karena dia
tidak menyalaikan lcalian'." Ibnu Abi Az-Zinad meriwayatakan dari
Hisyam, dari bapalarya, dari Aisyah, dari Nabi SAW.

Keterangan Hadits:

Kesembilan Belas, Hadits Aisyah RA tentang perbuatan
mereka memasukkan obat ke dalam mulut Nabi SAW.

uojt d 6r,31i ,i;sO iairi :ttrji ,;;;- $:r; '* e:r; @ti
menceritalran kepada kami, Yahya menceritaknn pada kami dan
menambahkan; Aisyah berkata, "Kami memasukkan obat ke dalam
mulut beliau pada saat sakit). Ali yang dimaksud a adalah Ibnu
Abdullah Al Madini. Sedangkan Yatrya adalah Ibnu Sa'ad Al
Qaththan. Maksudnya, Ali sepakat dengan Abdullah bin bin Abi
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Syaibah dalam riwayatnya dari Yahya bin Zaid tentang hadits

sebelumnya, hanya saja dia menambahkan tentang kisah pengobatan.

6tj:5i (Kami memasukkan obat ke dalam mulut beliau).

Maksudnya, kami memasukkan obat pada sisi mulut beliau SAW
tanpa keinginannya. Pengobatan seperti ini biasa disebut ladud.

Adapun pengobatan dengan cara menuangkan obat ke dalam

tenggorokan, maka disebut wajur. Ath-Thabarani meriwayatkan dari

hadits Al Abbas, !t:!* --rrtr| ti.*! ri.r:l'nili(Ivlereka mencairkan

qisth [salah satu jenis tumbuhanJ dengan minyak, lalu
memasukkannya ke dalam mulut beliau).

,tiiu.,i,--ilt4tf ,tui u1:!x r i:,( cir i;-',F (Maka betiau

mengisyaratkan kepada kami, "Janganlah kalian memasukkan obat
ke dalam mulutku." Kami berkata, "Kebencian orang sakit terhadap

obat".). Iyadh berkata, "Kami menukilnya dengan kata' knraahiyatu'
yang artinya ini hanyalah kebenciannya terhadap obat." Abu Al Baqa'
berkata, "Kata ini adalah khabar (predikat) bagi mubtada' (Subjek)

yang tidak disebutkan secila tekstual. Maknanya; Ketidakmauan ini
hanyalah kebencian orang sakit terhadap obat." Mungkin juga dibaca
'karaahiyata' sebagai maf'ul lahuu (objek yang menjelaskan sebab),

artinya beliau melarang kita karena benci terhadap obat. Mungki pula
ia adalah bentuk mashdar (infinitive), artinya kebenciannya ini adalah

kebencian orang sakit terhadap obat. Iyadh berkata, "Kata
' karahiyatu' lebih tepat daripad a' karahiyata' .

€"#-i t(y e*i' i! ,:y:i sr, *i lr qi' e'bi & r eidak
tersisa seorang pun dalam rumah melainkan dimasuklran obat ke

dalam mulutnya dan aku melihatnya kecuali Al Abbas. Sesungguhnya

dia tidak turut menyal<sikan kalian). Dikatakan, di sini terdapat
pensyariatan qishash pada semua perkara yang menimpa orang secara

sengaja. Namun, pemyataan ini perlu ditinjau kembali. Karena titlak
semua mereka melalrukannya. Hanya saja hal itu dilakukan pada

mereka sebagai hukuman atas sikap mereka yang meninggalkan
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komitmen terhadap larangan beliau. Adapun yang melakukan

langsung, maka alasannya cukup jelas. Sedangkan yang tidak terlibat

langsung, maka dihukum karena sikap mereka yang tidak mau

melarang orang-orang yang melanggar larangan tersebut.

Dari hadits ini disimpulkan juga bahwa penakwilan yang terlalu
jauh dari makna yang sebenainya, maka pelakunya tidak dapat

ditolelir. Namun, pemyataan ini juga perlu dianalisa lebih lanjut,

karena yang terjadi adalah penentangan terhadap perintatr. Ibnu Arabi
berkata, "Beliau bermaksud agar mereka tidak datang pada hari

Kiamat dan mereka menanggung hak beliau sehingga mereka akan

menghadapi perkara yang sangat besar." Namun, pernyatan ini
ditanggapi batrwa ada kemungkinan beliau memberi maaf mengingat

sikapnya yang tidak membalas untuk dirinya sendiri. Adapun yang

tampak bahwa maksudnya melakukan hal itu adalatr memberi

pelajaran kepada mereka agar tidak mengulanginya, maka hukuman

ini berfungsi sebagai peringatan bukan sebagai qishash maupun

pembalasan.

Dikatakan bahwa beliau tidak menyukai pengobatan dengan

cara seperti ini padahal beliau biasa berobat, hal itu karena beliau

meftNa pasti akan meninggal dalam sakifirya" dan barangsiapa yang

telah meyakini hal itu, maka tidak disukai berobat. Saya (Ibnu Hajar)

katakan, pemyataan ini perlu $itinjau kembali, karena yang tampak

batrwa pengobatan terjadi sebelum beliau disuruh memilih dan belum

ada keyakinan akan meninggal. Bahkan beliau tidak menyukai cara

pengobatan yang dilakukan, karena tidak sesuai dengan penyakitnya.

Mereka mengira beliau menderita dzatul janbi (sakit di pinggang)

sehingga mereka memberi obat yang sesuai dengannya, padahal

beliau tidak menderita penyakit itu sebagaimana tampak dari redaksi

hadits seperti yang anda lihat.

,at.o ,f yjt l? t :€it d'i;.t itst (Diriwayatkan lbnu Abi

Az-Zinad dari Hisyam dari bapalotya dari Aisya&/. Dinukil dengan

sanad yang maushul oleh Muhammasd bin Sa'ad, dari Muhammad
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bin Ash-Shabah, dari Abdurrahman bin Abi Az-Zinad melalu sanad

ini, y ',t6 
-"r';6:;'6 

,i;ryr-x *j y il' ,p i' jr-: "*u uf:
#'o\t ,z*it J tr;;ii,tS;. q :u.,Y,t rr :iri 

'61t1$5 ,i€:l;,'it

.rli : ari .ririril, ,* qt F.l_ ilr iri r ,.--3.jr arrl 'db'6r-kr oi ;t\j
*.b et -,tt;3 ttr1.d ,l :J' C 'ni 4 ti ,"i rl ;.;;J' e'bi
(Rasulullah SAW biosa ditimpa penyakit di pinggang. Lalu sakitnya

semakin parah sehingga pingsan dan lami pun memasukkan obat ke

sisi mulutnya. Ketika beliau sadar, makn beliau berkata, 'Ini adalah
perbuatan lrnum wanita, mereka mendatangknnnya dari sini 

-seraya
mengisyaratlan ke arah Habasyah- jikn kalian melihat Allah
menimpaknn ataslu penyakit di pinggang namun Allah tidak
menjadikannya berhmsa ataslat Demi Allah, tidak tersisa seorang

pun dalam rumah kecaali dimasukkan obat ke dalam mulutnya'.
Maka tidak tersisa seorang Wn melainkan dimasukkan obat ke dalam
mulutnya. Kami juga memasukkan obat ke mulut Maimunoh
sementara dia sedang berpuasa). Dari jalur Abu Bakar bin
Abdurrahman bahwa Unnmu Salamah dan Asma' binti Urnais
mengisyaratkan untuk mengobatinya dengan cara itu.

Abdurrazaq meriwayatkan dengan sanad yang shahih dai.
Asma, binti Umais, dia berkata, 

,ab:,'rh,6 ,zfrg - e $*,r t; jit ,ri

Ei,b q:t .E,b,jri Orif *i .t:r\ti:n eo:rrur!',f 
'*i,?

G :Jui.q.ili, a$ -etr'# & ,,jrui "4);i u,€i -i#)t jt ,arr
-*.b ej'rrg c'rd,'rai ,J,6.ii rr *i' ebi "*-t 

,ir,iliir iri
(Sesungguhnya awal beliau menderita sakit ketila berado di rumah
Maimunah, maka sakitrya semakin keras hingga beliau pingsan,

merelra pun bermusyawarah untuk mengobatinya, dan mereka

melahtkannya- Ketika sadar, mala beliau bersabda, 'Ini adalah
perbuatan kaum wanita yang merelca datangkan dari sini -beliau
mengisyaratlran ke arah Habaqruh- dan Asma' termasuk di antara
merelra. Mereka berkata, 'Kami kami menduga englau menderita
penyakit dzatul janbi'. Beliau bersabda, 'Allah tidak akan
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menyilrsalu dengan penyakit itu. Tidak tersisa seorang pun dirumah

kecuali dimasukkan obat ke mulutnya'. Beliau berkata, 'Sungguh

Maimunah di masukknn obat ke mulutnya sementara dia dalam

keadaan berpuasa'.).

Dalam riwayat Ibnu Abi Az-Zinad ini terdapat penjelasan

tentang lemahnya riwayat Abu'Ya'la.melalui sanad yang ada Ibnu

Lahi'ah dari jalur lain dari Aisyah, ?tt ,1C6'p-t': iO i' ;* pr"ot

:-:;rlr (Sesungguhnya Nabi SAW meninggal karena penyakit di

pinggang). Kemudian tampak bagiku keduanya mungkin dipadukan.

Karena 'Dzatul Janbi', digunakan untuk dua jenis penyakit seperti

akan disebutkan pada pembahasan tentang pengobatan. Salah satunya

adalah bisul panas yang terjadi pada kulit bagian perut, dan yang

satunya lagi angin yang terpendam di antara tulang-tulang rusuk.

Jenis pertama adalah dinafikan di sini. Dalam riwayat Al Hakim di

kitab Al Mustadrak disebutkan, oririsJr 4 #t crti lbanwa dzatul

Janbi adalah dari syetan). Adapun jenis kedua adalah yang

ditetapkan pada hadits lainnya.

;r'ri *tf h'

jr: *' y\'
isv ,?\r *
,uu"V jy

*U,Li"*a'+Tt
J:"';,'C?, M tdv ;

'*K rL's3, l;i'c.,l;'eAlt *:i"lt- Gi rs:l* jyf'"A/ / 
rv'jt,,*,rl

4459. Dari Al Aswad, dia berkata: Ddisebutkan disisi Aisyatr

bahwa Nabi SAW berwasiat kepada Ali, maka dia berkata, "Siapa

yang mengatakannya? Aku melihat Nabi SAW dan aku

menyandarkannya ke dadaku, beliau minta dibawakan bejana, lalu

beliau pun menjadi lemah dan meninggal tanpa aku sadari, lalu

bagaimana beliau berwasiat kepada Ali?"
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Keterangan:

Kedua Puluh, hadits Aisyatr RA tentang smggahannSra atas izu
bahwa Nabi SAW berwasiat khusus kepada Ali menjelang ajalnya.

Imam Bukhari meriwayatkan hadits ini dari Abdullah bin
Muhammad, dari Azhar, dari Ibnu 'Aun, dari Ibrahim, dari Al Aswad-
Azhar yang dimaksud adalah lbnu Sa'ad As-samman Al Bashd,
gurunya adalah Abdullah bin 'Aun Al Bashari. Adaprm Ibrahim

-yakni 
Ibnu Yazid An-Nakha'i- dan Al Aswad s:rma-sama berasat

dari Kufah.
t

f\ lOtceritalan). Pada pembahasan tentang wasiat dinukil

metatui jalur lain dengan kaa $j t (M*eka menceritakan). I^atu

dalam riwayat Al Ismaili melalui jalur ini disebutkan, Hl ,Oy-E
W.H,.-il'1 tbt'a;-i3 srsglr?i1 A:,Liti6 l* Ji,?\iLfr t :*i
(Dikatakan kepada Aisyah, "sesungguhnya mereka mengatakan telah
diwasiatkan pada Ali, maka beliau berkata, 'Kapan beliau berwasiat
kepadanya? Sungguh aht melihat beliau minta dibawakan bejana
untuk meludah). Masalah ini telah dijelaskan di tempat itu. Adapun
kandungan lain hadits ini akao dijelaskan disehsela bab ini-

.yt=*&\i:iu t6
4460. Dari Thalhah, dia berlrat4 *Aku bertanya kepada

Abdullah bin Abi Aufa RA, 'Apakatr Nabi SAW berwasiat?' dia
berkat4 'Tidak, bagaimana dituliskan wasiat kepada orang-orang atau

bagaimana wasiat yang diperintahkan kepada mereka?' Dia berkata
'Beliau berwasiat dengan kitab Allah'."

tr:ri j -:;;,
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*t y ir ,,t ar

tiK; or.f lr ,(;.!t

Keterangan:

Kedaa Puluh Satu, hadits Abdullah bin Aufa yang sudah

dijelaskan secara detil pada bagian awal pembahasan tentang wasiat.

J;.,'!; t, :)rs orrAt c s* *
* o\,2;f y: ti o, ,1L'r, .t: (rA:

.u:J2 );t;yWbr?:L\,
4461. Dari Amr bin Al Harits, dia berkata, "Rasulullah tidak

meninggalkan dinar, dirham, budak laki-laki, dan budak perempuan,

kecuali bighal (peranakan keledai dan kuda) putih miliknya yang
biasa dinaiki, senjata, dan tanah yang drjadikan sedekah untuk fDnz
sabil-"

i-lvt ifai;i-,p *: y\t ;*U, Sa U ,iu jtp
:,u.i4? *j eA,ri) Jvt,jlaT r3 :1>f.ir ,AL'-^*u

L U',r:l t- ,iG', t"'qt;i 14 r ,av ot t:Jt .115,

t +t uu'qi t5 :,ve 
"F-b Jtz6 6- .\rV ,,::,lt

qr hr *p i' Q;r,;'tk'oi'#iu)bi,lfiu:1>fir

4462. Dari Anas, dia berkat4 "Ketika sakit Nabi SAW semakin
keras dan beliau terkadang pingsan, maka Fathimatr AS berkata, 'Duh
derita bapakku'. Beliau bersabda kepadanya,'Tidak ada derita atas

bapalonu sesudah lni'. Ketika beliau wafat, maka Fathimah berkata,
'Wahai bapal<ku, Tuhan telatr mengabulkan permohonannya, wahai
bapakku, surga Firdaus tempat tinggalnya, wahai bapakku, kepada
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Jibril kami menyampaikan berita duka'. Ketika beliau telah

dikuburkan maka Fathimah berkata kepada Anas, 'Apakah kalian

senang menaburkan tanah kepada Rasulullah SAW'."

Keterangan Hadits:

Kedua Puluh Dua, hadits Amr bin Al Harits Al Musthaliqi
(saudara laki-laki Maimunatr binti Al Harits Ummul Mukminin) yang

telah dijelaksan secara detil pada awal pembahasan tentang wasiat.

Kedua Puluh Tiga, hadits Anas dari Fathimah tentang

ucapannya saat beliau menderita sakit.

;\;.1 a'f t1 @uh derita bapaktat). Dalam riwayat Mubarak bin

Fadhalah dari Tsabit yang dikutip An-Nasa'i disebutkan, o$ $ (Duh

deritanya). Namun, yang pertama lebih tepat berdasarkan keterangan

pada hadits itu sendiri, "Tidak ada bagi bapalonu derita sesudah hari
ini." Hal ini menjelaskan bahwa beliau tidak mengeraskan suara

dalam mengucapkannya. Jika tidak demikian, tentu Rasulullah SAW
akan melaranglya.

'r6ri 6" (Wahai bapak). Seakan-akan Fathimah berkata, u,.( {
(wahai bapaklat).

Zr;3 ,!-f jl 6"poao Jibril kami menyampaikan berita duka).

Dikatakan bahwa yang benar adalatr i{f J'-f jl (Xrpaao Jibril dia

menyampaikan berita kematiannya). Dernikian ditegaskan oleh Sabt

Ibnu Al Jauzi dalam kitabnya Al Mir'ah. Namun, yang pertama

memiliki makna yang sesuai sehingga tidak ada alasan untuk

menyalahkan para periwayat berdasarkan dugaan semata. Ath-
Thabarani menambatrkan dari jalur Arim, dan Ismaili dari jalur Sa'id

bin Sulaiman, keduany.a dari Hammad oU3f r; f" e i(ii 6- (Wahai

bapak, alangl<ah dekanya dengan Tuahnnya). Senada dengannya
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dikutip Ath-Thabarani melalui jalur Ma'mar dan Abu Daud dari jalur

Hammad bin Salamah, keduanya dari Tsabit.

Al Khaththabi berkata, "sebagian orang yang tidak

diperhitungkan keilmuannya mengatakan bahwa yang dimaksud

sabda beliau SAW, 'Tidak ada derita bagi bapalcmu sesudah hari

ini', bahwa deritanya adalah raia belas kasihnya terhadap umatnya,

karena apa yang beliau ketahui tentang frtnah dan perselisihan yang

akan terjadi. Pernyataan ini sangat tidak tepat, karena berkonsekuensi

kasih sayang beliau SAW terhadap umatnya terputus dengan

kematiannya. Namun, kenyataannya hal itu tetap ada hingga hari

Kiamat. Karena beliua diutus kepada siapa yang datang sesudahnya

dan amal-amalnya ditampakkan kepadanya. Perkataan itu berlaku

secara zhahir, dimana yang dimaksud 'derita' adalah kesulitan

kematian serta rasa sakit yang dirasakannya sebagaimana manusia

biasa, agar dilipatgandakan pahalanya, seperti yang telah disebutkan.

..ty-.lr W ryO UA'r;:: rTli lXetttca beliau telah dikuburkan,

malra Fathimah berknta,...). lni termasuk riwayat Anas dari Fatimah.

Perkataan Fathimatr ini sebagai isyarat kecaman terhadap mereka

yang berani melakukan perbuatan demikian, karena ia menyalahi apa

yang beliau ketahui dari mereka yang sangat lembut hatinya,

mengingat mereka sangat mencintai beliau SAW. Anas tidak

memberi jawaban apapun demi menjaga perasaan Fathimah. Namun,

kita mengatakan, "Kami tidak tega melalrukan hal itu, hanya saja

kami terpaksa demi memegang teguh perintahnya."

Abu Sa'id berkata 
-sebagaimana 

diriwayatkan Al Bazzat

dengan sanad jayyid-, C.1a e{:i ,i; yt q {t-:i €zii 6'1 (Dan

tidaHah lrami mengibasknn tangan-tangan kami selesai menguburkan

beliau SAW hingga kami telah mengingkari hati-hati kami). Hadits

serupa adalatr hadits Tsabit dari Anas yang dikutip At-Tirmidzi dan

selainnya. Maksudnya, mereka mendapati perubahan kesatuan hati

dan kelenrbutan yang biasa mereka rasakan dimasa beliau hidup, dan

hilangnya pengajaran yang biasa disampaikan kepada mereka.
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Dari hadits ini disimpulkan tentang bolehnya mengadu
kesakitan dan mengeluh karena kematian seseorang disaat orang itu
akan meninggal, seperti perkataan Fathimah AS, ..Duh derita
bapakku", dan ini bukan termasuk ratapan, karena beliau menyefujui
perbuatan Fathimah. Adapun perkataan Fathimah sesudah beliau
diwafatkan, "wahai bapakku...", disimpulkan bahwa rafazh-rafazh
seperti itu jika benar dimiliki orang yang meninggal, maka tidak ada
larangan. Berbeda halnya jika yang ada dalam diri orang yang
meninggal hanya zhahirnya saja, apalagi jika apa yang dikatakan itu
tidak ada dalam dirinya, maka hal itu tidak diperbolehkan.

Perlu diperhatikan bahwa Al N-4izzi menggolongkan ucapan
Fathimah di atas dalam hadits-hadits riwayat Anas. Namun, pernyatan
ini disanggah, karena meskipun pada awalnya termasuk riwayat Anas
-mengingat dia menyaksikan kejadiannya- tetapi bagian akhirnya
berasal dari perkataan Fathimah, maka sepatutnya hadits ini
disebutkan juga dalam riwayat Anas dari Fathimah.

85. Perkataan Terakhir yang Diucapkan Nabi SAW

'"i jr f-Ll q)G: e#t; y d?i,'qq!t su

I ry:'e* ;i J:;:- e, * \t -*'utr otr ,uv ak.G

)*":r, i.JitX' .'H i ,*itti,fi 6; e'dVf_'"; it* Jt;U'&:tt;ivi';,** €y,p
.".:;' lft i;, ,6)t:,r:-v r':1 , Li .JL\t A'St A; ,je
:t-a,rs y'f: uttj,ie *'r;j,ia ok qnl

..J,tr' *:St';1i
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4463. Az-Znhn berkata: Sa'id bin Al Musayyab mengabarkan

kepadaku ditengah kelompok dari ahli ilmu, bahwa Aisyah RA
berkata, "Biasanya Nabi SAW mengucapkan dalam keadaan sehat,

'sesungguhnya tidak diwafatkan seorang Nabi hingga melihat

tempatnya di Surga. Kemudian disuruh memilih'. Ketika beliau

menderita sakit dan kepalanya di atas pahaku, beliau pun pingsan.

Kemudian beliau sadar dan memandang ke atas pada atap rumah, lalu

mengucapkarr, 'Ya Allah, pada teman yang berada di tempat yang

tertinggi'. Aku berkata, 'Jika demikian, dia tidak memilih kami'. Aku
pun mengetahui bahwa itulah cerita yang diceritakannya kepada kami

di saat beliau sehat." Dia berkata, "Maka kalimat terakhir yang

diucapkannya adalah; Ya Allah, arrafiiq al a'laa [teman yang berada

di tempat yang tertinggr]."

Keteransan Hadits:

(Bab perkataan terakhir yang diucapkan Nabi SAr0.
Disebutkan padanya hadits Aisyah. Hadits ini telah dijelaskan pada

hadits ketujuh di bab sebelumnya. Perkatan Az-hrhi, "Sa'id bin Al
Musayyab mengabarkan kepadaku di tengatr sekelompok ahli ilmu",
disebutkan bahwa diantara mereka adalah Urwah bin Az-Zubair.

Seakan-akan Aisyah menyitir apa yang digemborkan kelompok

Rafidhah bahwa Nabi SAW berwasiat kepada Ali tentang Khilafah

dan melunasi utang-utangr.ya. Al Uqaili dan selainnya meriwayatkan

dalam kitab Adh-Dhuafa' ketika membahas biografi Hakim bin
Jubair, dari jalur Abdul Aziz bin Marwan, dari Abu Hurairah, dari

Salman, dia berkata , i.fi. *)i'i',;.11.r*'uLp iirr t1 i, l?,t[ 'C
/.O ,rJ U V p- , 

jri eu ',;. ,k$ <dt* berkata: wahai Rasulullah,

Allah tidak mengutus seorang nabi pun melainkan menjelaskan

kepadanya siapa yang akan memegang pemerintahan sesudahnya,

malra apalrah Allah telah menjelaskan kepadamu?" Beliau bersabda,

"Benar, Ali bin Abu Thalib".). Dari Jarir bin Abdul Hamid, dari para
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syaikh kaumnya, dari Salman, gT) ,,i"t ,lC t&t u )lt'l"y: U

'l{ahai Rasulullah, siapakah pemegang wasiatmu?' Beliau bersabda,
'Pemegang wasiatht, tempat rahasia, dan khalifahku atas

keluargaku, serta sebaik-baik yang alu tinggalkan sesudahlru adalah
Ali bin Abi Thalib'.).

Dari Abu Rabi'ah Al Iyadi, dari Ibnu Buraidah, dari bapaknya

-yang 
dinisbatkan kepadaNabi SAW- disebutkan, o;l'rgiA F.

€ltj *i V (Bagi setiap Nabi ada pemegang wasiat dan

sesungguhnya Ali pemegang wasiatlru dan anakht). Dari jalur
Abdullah bin As-Sa'ib, dari Abu Dzar yang dinisbatkan kepada Nabi

SAw (marJu'), ,t?")\i ';g'*t 4t iu vi laru penutup para Nabi

dan Ali penutup para pemegang wasiat). Hadits-hadits ini disebutkan
Ibnu Al Jauzi dan juga yang lainnya dalam kitab Al Maudhu'at.

86. Wafatnya Nabi SAW

i':-'.ii; ilr * 4tLi'&?nt qr,/& it u1G *-'.f J,' (

.rp*lti,Lt'it*Uf p*
44644465. Dari Aisyah dan Ibnu Abbas RA, "sesungguhnya

Nabi SAW tinggal di Makkah 10 tahun diturunkan Al Qur'an kepada
beliau, dan di Madinah l0 tatrun.

'fie:; *3 y\t * it Jy,Li q:; ir
'+,*5ti, y d?:$y9 ir Jv

v:l a':t,G *
.'J-L."j o>t, g.t
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4466. Dari Aisyah RA, "Nabi SAW wafat dan beliau berusia 63

tahun." Ibnu Syihab berkata, "Sa'id bin Al Musayyab mengabarkan

kepadaku seperti itu."

Keterangan Hadits:

@ab wafatnya Nabi SAW). Maksudnya,berapa usia beliau saat

wafat.

t:r3.b ?y1,iiii' * J:p-'g*,'-;rb 4q (Betiau tinggat di

Makkah 10 tahun diturunkan Al Qur'an kepadanya, dan di Madinah

10 tahun). Hal ini menyelisihi keterangan yang diriwayatkan Aisyah

sesudaturya bahwa beliau hidup selama 63 tahun, kecuali jika

dipahami bahwa pernyataannya ini tidak menghitung bilangan

pecahan, sebagaimana yang dikatakan terhadap hadits Anas terdahulu

pada bab "Sifat Nabi SAW" pada pembahasan tentang keutamaan.

Maksimal yang dikatakan tentang umur beliau adalah 65 tahun.

lmam Muslim meriwayatkan dari jalur Ammar bin Abi Ammar dari

Ibnu Abbas. Serupa dengannya diriwayatkan Imam Ahmad dari

Yusuf bin Mihran dari Ibnu abbas. Hal ini menyelisihi hadits pada

bab di atas, karena konsekuensinya beliau hidup selama 60 tahun,

kecuali bila dikatakan pernyataan ini hanya menyebut bilangan

puluhan tanpa bilangan safuan, atau berdasarkan perkataan mereka,

"Beliau SAW diangkat menjadi Rasul pada usia 43 tahun", dan inilah

konsekuensi dari riwayat Amr bin Dinar, dari Ikrimah, dari Ibnu

Abbas, ',ft ?fi i.t *)'e6iji$1 $)?;,bt"44 (nrkou

tinggal di Makkah selama 13 tahun, diutus pada usia 40 tahun, dan

meninggal pada usia 63 tahun). Pernyataan ini sesuai dengan

pendapat jumhw ulama sebagaimana yang disebutkan pada

pembahasan hijrah Nabi SAW.

Kesimpulannya, semua yang meriwayatkan dari sahabat

pemyataan yang menyelisihi pandangan yang masyhur 
-yaitu 

63

tahun- maka dinukil pula darinya pernyataan yang sesuai dengan
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pandangan yang masyhur tersebut. Mereka yang dimaksud adalah

Ibnu Abbas, Aisyah, dan Anas. Tidak ada perbedaan riwayat dari

Muawiyah bahwa beliau hidup selama 63 tahun. Inilah yang

ditegaskan oleh Sa'id bin Al Musayyab, Asy-Sya'bi dan Mujahid.

Ahmad berkata, "lnilah yang kuat menurut pandangan kami."

Kemudian Az-Zrhaili mengumpulkan dua pendapat yang

dinukil tersebut dengan cara lain, yaitu mereka yang mengatakan

Nabi tinggal di Makkah 13 tahun dihitung sejak kedatangan Malaikat

untuk mengangkatnya sebagai Nabi, dan mereka yang mengatakan

tinggal 10 tahun hanya menghitung sejak diturunkan kepadanya surah

'Yaa ayyuhal Muddatstsir', yah,ni tidak menghitung masa kefakuman

wahyr. Pandangan ini berdasarkan kesahihan hadits Asy-Sya'bi yang

telah saya nukil dalam kitab Tarikh Imam Ahmad pada pembahasan

awal mula turunnya wahyu. Namun, dalam hadits Ibnu Abbas yang

dikutip Ibnu Sa'ad disebutkan keterangan yang menyelisihinya

sebagaimana saya jelaskan ketika membahas hadits Aisyah pada

pembahasan tentang awal mula turunnya wahyu yang dikutip
pada.......r dari riwayat Ma'mar dat'r Az-Ztrhri berkenaan dengan

tambahan yang dinukil melalu jalur yang mursal oleh Az-Zuhri.

Diantara sesuatu yang ganjil dalam masalah ini adalah riwayat

Umar bin Syabah yang menyebutkan bahwa Nabi SAW hidup 61 atau

62 tahun dan tidak mencapai usia 63 tahun. Demikian juga riwayat
Ibnu Asakir melalui jalur lain bahwa beliau hidup selama 62 tahun

setengah. Pernyatan ini bisa dibenarkan bila berdasarkan pendapat

yang mengatakan bahwa Nabi SAW lahir pada bulan Ramadhan.

Kami telah menjelaskan pada bab tersebut bahwa pendapat ini
menyalahi pendapat yang umum.

Kemudian sebagian mereka menggabungkan riwayat-riwayat
yang masyhur bahwa mereka yang mengatakan usianya 65 tahun

menggenapkan bilangan satuan. Namun, pernyataan ini perlu diteliti

I Terdapat bagian yang kosong pada naskah asli.
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kembali, karena yang seharusnya dikatakan adalah 64 tahun. Namun,

sangat sedikit yang memperhatikan hal ini.

* ,.*:t U * d;|, ,7V il' j,i ebnu syihab berkata,

"Sa'id bin Al Musayyab mengabarkan kepadaku sepertinya").
Bagtan ini dinukil dengan sanad yang maushul melalui jalur yang

disebutkan sebelumnya. Kemungkinan yang dimaksud "sepertinya"
adalah dia menceritakan hal itu dari Aisyatr atau menukilnya secara

mursal. Namun, yang dimaksud 'seperti' di sini adalah matan
(kandungan) hadits saja. Al Ismaili meriwayatkannya dari jalur
Yunus, dan Az-Zlfin, dari Sa'id bin Al Musayyab, dari Aisyah RA.
Menurutku, ada kemungkinan hadits ini memiliki sanad yang

maushul (besambung) berdasarkan penjelasan dibagian awal
pembahasan sifat Nabi, hingga saya menemukan keterangan seperti

apa yang sayajelaskan.

87. Bab

,e\:: *, f h' * 
"!t iy ,Ue ti:; h' s::) 

-^-:;.G r
;*rGa *'$)o:*.y"r;;

M67. Dari Aisyatr RA, dia berkata, 'Nabi SAW wafat
sementara baju besinya tergadaikan pada seorang Yahudi seharga 30,

yakni 30 sha'sya'ir (gandum)."

Keterangan Hadits:

(Bab).Demikin dinukil oleh semua periwayat tanpa judul bab.

,4|fl) qtd *'*l; 'eitj @aiu besinya tergadaikan pada

seorang Yahudi seharga 30). Demikian yang disebutkan oleh
kebanyakan periwayat tanpa menyebutkan kata pembilangnya. Dalam
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riwayat Al Mustamli disebutkan, Gt:o (j0 sha). Alasan

penyebutannya diternpat ini sebagai isyarat bahwa yang demikian
merupakan keadaan beliau diakhir kehidupannya. Disamping itu juga
sesuai dengan hadits Amr bin Al Harits pada bab pertama bahwa
beliau tidak meninggalkan dinar maupun dirham.

88' Nabi sAw ***1fi:-LTI*LY,;1,'aat Beriau sakit dan

,ytit-r;;l *iyb,*Ut,yrt,yj * t'g"*
1i;:,-;r;l g.&'€S du,*i *\t .v Jriu;

.do6r'Ji
ML Dari Salim, dari bapalmya, 'Nabi SAW meogangf,at

Usamah, lalu mereka memperbincangkannya. Nabi SAW Uersama,
'Telah sampai kepadah, berita bahwa kalian memperbincangkan
Usamah. Sunguh dia adalah manusia yang paling aht cintai'."

*i y h' ,1; :t l;;"ri r;t;hr qr'# ;.i, * *
?t- ,:)6\ €',fir 'r;ht ,!J i. :i{l;ii* ;i:, ,*'*.
'& 'fr *iy e,r\k oillr- p, y h, ,)* )i,r Ji-,
a{, 6)6))_G}i av oy i' r;''i * U yj ttf;l.,f. orl:tr

i.'.. o':.i."x.ULo,1t";1t d,k ot: ,ljt,u,rit";i'4 o"
i|469.r* O*"rlah bin Dinar, dari Abdullah bin Umar RA"

Rasulullatr SAW mengirim pasukan dan mengangkat Usamah bin
Zud sebagai pemimpinnya. Orang-orang pun mengecam

;IlJr
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kepemimpinannya, maka Rasulullah SAW berdiri dan bersabda,'Jika

knlian mengecam kepemimpinannya, maka sungguh kalian telah

mengecam kepemimpinan bapalcnya sebelumnya. Demi Allah, dia
patut untuk menjadi pemimpin. Dia termasuk orang yang paling aku

cintai, dan sesungguhnya yang ini termasuk manusia yang paling aku

cintai sesudahnya'."

Keterangan Hadits:

(Bab Nabi SAW mengutus Usamah bin Zaid saat beliau sakit

dan wafat dalam sakitnya). Imam Bukhari mengakhirkan judul bab

ini berdasarkan keterangan bahwa persiapan pasukan Usamah selesai

pada hari Sabtu, dua hari sebelum Nabi SAW wafat. Namun,

persiapan itu dimulai sebelum beliau sakit. Beliau menganjurkan

untuk memerangi bangsa Romawi pada bulan Safar dan memanggil
Usamah seraya bersabda, "Berangkatlah ke tempat terbunuhnya

bapakrnu dan injaklah mereka dengan kuda, aku telah mengangkatmu

untuk memimpin pasukan ini, seranglah di pagi hari dan bakarlah
mereka, percepatlah perjalanan agar engknu mendahului berita, jika
Allah memberi kemenangan maka persingkat masa tinggal diantara

mereka." Rasulullah SAW mulai mengalami sakit pada hari ketiga,

maka beliau memberikan bendera kepada Usamah dengan tangannya

dan Usamah mengambilnya, lalu menyerahkannya kepada Buraidah,

sernentara pasukan berada di Al Jurf. Diantara mereka yang turut

bersama mereka adalatr pembesar kaum Muhajirin dan Anshar, di
antaranya Abu Bakar, umar, Abu Ubaidah, Sa'id, Sa'ad, Qatadah bin
Nu'man, dan Salamah bin Aslam. Sebagian kaum memperbincangkan

hal itu, diantaranya Ayyas bin Rabi'ah Al Makhzumi, lalu Umar
membantalrnya dan mengabarkan kepada Nabi SAW. Maka beliau

berkhutbah sebagaimana disebutkan dalam hadits ini. Setelah itu sakit

Rasulullah semakin keras, maka beliau bersabda, "Teruskanlah
pasulran Usamah". Lalu Abu Bakar memberangkatkan pasukan itu
setelah beliau menjadi Khalifatr.
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Pasukan Usamah berjalan 20 malam ke arah yang diperintahkan
dan beliau membunuh pembunuh bapakny4 lalu kembali membawa
pasukan dalam keadaan selamat serta memperoleh banyak harta
rampasan. Para penulis kitab tentang peperangan menceritakan kisah
ini secara panjang lebar, namun saya hanya meringkasnya.

Inilah ekspedisi terakhir yang disiapkan Rasulullatr SAW, dan
yang pertama dilakukan Abu Bakar RA. Ibnu Taimiyah mengingkari
dalam krtab Ar-Radd Ala lbni Al-Muthahhir bahwa Abu Bakar dan

Utsman berada dalam pasukan Usamah. Dasar yang dia sebutkan
adalah keterangan Al Waqidi dengan sanad-nya dalam kitab Al
Maghazi dan disebutkan Ibnu Sa'ad pada bagian akhir biografi Nabi
SAW tanpa sanad.

Ibnu Ishaq mengutip dalam kitab As-Siraft dengan redaksi, iU.

e;b\ 'ri;i u,.l;jr1\1+6 )$ri rt_,c+i ;r', y n' & lt )"ri'#, k-diui ,+i ff *t di lj *i ,SA (Rasuluuarr sAw
mulai sakit pada hari Rabu, maka pagr hari Kamis beliau menunjuk
Usamalr dan bersabd4 "Berperanglah di jalan Allah dan berjalanlah
ke tempat terbunuhnya bapalonu, alat telah mengangkatmu memimpin
pasulcan ini.'). Dia menyebutkan kisah dan didalamnya disebutkan;
Tidak tersisa seorang pun diantara kaum Muhajirin pertama
melainkan menyatakan kesiapannya untuk ikut dalam perang,
diantara mereka Abu Bakar dan umar. Ketika Abu Bakar melepas
pasukan itu, beliau pun minta izin kepada Usamah untuk tinggal,
maka usamah merrberi izin kepadanya. Semua ini disebutkan Ibnu
Al Jauzi di kitab Munthazhim secara tegas.

Al Waqidi menyebutkan dari Ibnu Asakir melalui jalurnya,
batrwa selain Abu Bakar dan Umar ada juga Abu Ubaidah, Sa,ad,
Sa'id, Salamah bin Aslam, Qatadatr bin An-Nu'man. Adapun mereka
yang langsung mencela kepemimpinan Usamah adalah Ayyasy bin
Abu Rabi'ah. AI Waqrdi menyebutkan juga batrwa jumlah pasukan
itu adalah 3000 personil, diantarariya 100 kaum euraisy. Kemudian
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dia menukil juga dari Abu Hurairah, !* ;,+r[t'a;c U€ (Jumtah

pasukan itu adalah 700 personi[).

89. Bab

,;|^-iiu'fi',friltf 4t ei * f.; dj it,f'J 'iG r-;;)t cJ ,i-ow #t u tL? :SG {.,'r*t;
'r-l F, y \t Jr',;t 6;, Jw s:;Jt,'i'&',V,,
3*,*.'*i,V i,,ut& ),atg €'+ F,L-ii ,r

. ;tr\t /t q. *t g. fi *', y\t ;, ;r i\i
4470. Dari Ibnu Abi Habib, dari Abu Al Khair, dari Ash-

Shunabihi, dia berkata kepadanya, "Kapan engkau hijrah?" Dia

berkata, "Kami keluar dari Yaman untuk hijrah. Kami datang ke Al
Juhfah, lalu datang seseorang menunggang hewan. Aku berkata

kepadanya, 'Ada kabar apa?' Dia berkata, 'Kami telah menguburkan

Nabi SAW sejak 5 hari yang lalu'. Aku berkata, 'Apakah engkau

mendengar sesuatu tentang Lailatul Qadar?' Dia berkata, 'Benar!

Bilal sang Muadzin Rasulullah SAW mengabarkan ke,padaku

bahwasanya ia adapada tujuh dalam sepuluh yang terakhir'."

Keteransan Hadits:

(Bab). Demikian disebutkan oleh semua periwayat tanpa judul.

Imam But*rari meriwayatkan hadits ini dari Ashbagh, dari ibnu

Watrab, dari Amr, dari Ibnu Abi Habib, dari Abu Al Khair, dari Ash-

Shunabihi. Ibnu Abi Habib adalah Yazid. Abu Al Khair adalah

Martsad bin Abdullatr. Ash-Shunabihi adalatr Abdurrahman bin

Usailah. Dia tidak memiliki riwayat dalam Shahih Bukhari selain
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hadits ini. Dalam riwayat Abu Daud dari jalur lian, dari Ash-

Shunabihi disebutkan, ,iil, fJ.6 & *i.ira .ir db lfr (Beliau

menj adikan Abu B aknr, 
"brgoi 

p"oggonti sesudahnya) -

ltt'rpti (Seorang penunggang hewan datang). Saya belum

menemukan keterangan tentang namanya.
o .,

Li; J. ,i:Ji (Alu berkata, "Apakah engkau mendengar...").

Orang yang mengucapkannya adalah Abu Al Khair- Sedangkan yang

ditanyai adalah Ash-Shunabihi. Pembicariuln tentang lailatul qadar
sudah disebutkan pada pembahasan tentang puasa dengan rinci.

90. Berapa Kati Nabi SAW Berperang?

' e\i i'i-:)'.:L :JG at;;\ e) ,r
-1y. 

:JG r*i f h' & yt );,
.e:;*'i:Jvr*, *\t *

4471. Dari Abu Ishaq, dia berkata "Aku bertanya kepada Zaid
bin Arqam RA, 'Berapa kali engkau berperang bersama Rasulullah
SAW?' Dia menjawab, 'Tujuh belas kali'. Aku berkat4 'Berapa kali
Nabi SAW berperang?' Dia menjawab, 'l9 kali'-n

LTb ,JG & fu o>, ,rjt c
-.C.. . C .

.o)i9 c€

472. Dari Al Bara' Rd dia b€*at4 *Aku berperang bersama

Nabi SAW 15 kali."

c zt. o'7 lo, A

e -':* € $ &r|{
iJrrrS,*.i:pv'- J l-

Pt *bt.*U,.
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4473. Dari Ibnu Buraidah, dari bapaknya, dia berkata, "Dia

berperang bersama Rasulullah SAW 16 kali."

Keteransan lladits:

(Bab berapa kali Nabi SAW berperang?). Imam Bukhari
mengakhiri pembahasan tentang peperangan mirip dengan materi
pembukaannya. Pada awal pembahasan tentang peperangan ini telah
dijelaskan hadits Zaid bin Arqam. Namun, di tempat ini beliau
menambahkan dengan hadits Al Bara', "Aku berperang bersama Nabi
SAW 15 kali." Seakan-akan Abu Ishaq sangat antusias untuk
mengetahui jumlah peperangan Nabi SAW, maka dia menanyakan
hal itu kepada ZudbinArqam, Al Bara', dan lainnya.

Imam Bukhari menukil hadits ketiga di bab ini dari Ahmad bin
Al Hasan, dari Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal, dari
Mu'tamir bin Sulaiman, dari Kahmas, dari Ibnu Buraidatr, dari
bapaknya. Ahmad bin Al Hasan adalatr Ibnu Junaidab At-Tirmidzi Al
Hafizh. Dia tidak memiliki riwayat dalam Shahih Bukhari selain
hadits ini. Dia masih setingkat dengan Imam Bukhari. Dalam riwayat
Al Kasyrnihani melalui jalur lain dari Mu'tamir disebutkan, "Aku
mendengar Katrmas bin A1 Hasan." Ibnu Buraidah adalah Abdullah.
Imam Bukhari tidak menukil satu pun riwayat dari Sulaiman bin
Buraidah.

a-
-.4 -o1f o2';o

berperang bersama Rasulullah SAW 16 kali). Demikian tercantum
dalam Musnad Imam Ahmad. Demikian juga yang diriwayatkan
Imam Muslim dari Ahmad. Ini adalah salah satu diantara hadits yang

empat, dimana Imam Muslim menukil dari para syai}:h dan Imam
Bukhari menukilnya dari para syaikh yang sama melalui perantara.

? Pj y ?o'"t;a l' )i: I ,V 16 Tora
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Seperti ini terjadi pada Imam Bukhari lebih dari 200 hadits. Saya

telah menyebutkannya dalam satu juz tersendiri. Imam Muslim
meriwayatkan juga dari jalur lain dari Abdullah bin Buraidah dari
bapaknya bahwa dia berperang bersama Rasulullatr 19 kali. Dia
terlibat langsung delapan kali. Pada awal pembahasan ini telatr
dijelaskan beserta jumlah peperangan Nabi SAW. Adapun jumlah
ekspedisi hampir mencapai 70 ekspedisi. Semuanya dirangkum oleh
Muhammad bin Sa'ad dalam kitabnya Ath-Thabaqat- Lalu saya

membaca tulisan tangan Al Mughlathai bahwa semua peperangan

besar dan ekspedisi berjumlah 100 kali, dan apa yang dikatakannya
adalah benar.

Penutup

Pembahasan tentang peperangan telah mencakup 563 hadits
marfu ' dan yang masuk dalam hukumnya. Hadits mu'allaq sebanyak

76 hadits dan sisanya adalah maushul. Hadits yang diulang pada

pembahasan sebelumnya berjumlah 410 hadits. Sedangkan yang tidak
diulang berjumlah 153 hadits.

Hadits-hadits tersebut juga diriwayatkan Imam Muslim kecuali
63 hadits, yaitu hadits Ibnu Mas'ud "Aku ikut bersama Al Miqdad bin
Al Aswad dalam suatu peperangan", hadits Ibnu Abbas, "Iidak sarna

orang yang duduk-duduk (tidak turu| dari perang Badar, diantara
orang-orang mukrnin", hadits Ali, "Aku orang pertama yang berlufut
dalam berperkara", hadits Al Bara', "Ali turut dalam perang Badar,
perang duel, dan menang", hadits Ibnu Umar tentang kepergiannya

kepada Sa'id bin Zaid sebagai salah seorang peserta perang Badar,
hadits Muhammad bin Iyas bin Al Bukair yang bapaknya termasuk
orang yang ikut perang Badar, hadits Rifa'ah bin Rafi' tentang
keutamaan peserta perang Badar, hadits Ibnu Abbas, "Ini Jibril
memegang kepala kudanya dan diatasnya ada alat-alat perang pada
perang Badar", hadits Anas tentang Abu Zaid Al Badari, hadits

Qatadah bin An-Nu'man tentang hewan-hewan kurban, hadits Az-
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Zubai tentang pembunuhannya terhadap Al Ash bin Sa'id di Badar,

hadits Ar-Rubayyi' bin Mu'awwidz tentang memukul duff (salah satu

alat musik), hadits Ali tentang takbir beliau atas Sahal bin Hunaif,

hadits LJmar, "Hafshah menjanda", hadits Umar bersama Qudamah
bin Mazh'un, hadits Al Bara' tentang pembunuhan Abu Rafi' si

Yahudi, hadits Abdurrahman bin Auf bahwa dia datang membawa

makanan dan berkata, 'Mush'ab bin Umair terbunuh', hadits Zaidbin
Tsabit ketika menulis Mushhaf, hadits Wahsyi tentang pembunuhan

Hamzah, hadits Ibnu Umar tentang pembunuhan Musailamah, hadits

Abu Hurairah tentang kisah Habib bin Salamah, hadits Sulaiman bin
Shard, "Sekarang kita menyerang mereka", hadits Ibnu Abbas,

"Beliau Shalat Khauf di Dzu Qarad", hadits Abu Musa yang

mu'allaq, hadits Jabir juga yang mu'allaq, hadits Al Qasim tentang

anmar yang mu'allaq dan mursal, hadits Aisyah tentang al walq,

hadits Al Bara' tentang sumur Hudaibiyah, hadits Mirdas "Orang-

orang shalih pergi", hadits putri Khifaf, hadits Umar bersamanya

tentang kesaksian bapaknya, hadits Al Bara' "Kami tidak tahu apa

yang telah kami adakan", hadits Zahir tentang daging keledai, hadits

lJhban bin Aus tentang sujud, hadits A'idz bin Amr tentang

membatalkan shalat Witir, hadits Qatadah tentang memotong-motong

anggota tubuh mayrt, hadits Salamah tentang pukulan pada perang

Khaibar, hadits Anas tentang thayalisah, hadits Aisyah tentang kurma

Khaibar, hadits Ibnu Umar mengenai hal itu, hadits Ibnu Umar

tentang perang Mu'tah, hadits Khalid bin Al Walid mengenai hal itu,

hadits Amrah binti Rawahah tentang tangisan, hadits Urwah tetang

kisah pembebasan kota Makkah yang dinukil melalui jalur mursal,

hadits Abdullatr bin Tsa'labah tentang mengusap wajah, hadits Amr
bin Salamah tentang shalat, hadits beliau mengenai hal itu dari

bapaknya, hadits Ibnu Abi Aufa tentang pukulan pada perang Hunain,
hadits Ibnu Umar tentang kisah bani Jadzimah, hadits Abu Burdah

mengenai hal itu, hadits Jarir tentang kisah yahudi murtad yang

dinukil melalui jahx mursal, hadits Al Bara' tentang kisah Ali
bersama wanita tawanan, hadits Buraidah mengenai hal itu, hadits

Jarir tentang kisah pengutusannya ke Yaman, riwayatnya tentang Dzu
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Amr, hadits Abdullah bin Az-Zubair tentang urusan bani Tamim.

hadits Abu Raja' Al Utharidi tentang bulan RaJab. hadiis belaiu

"Kami lari kepada Musailamah", hadits Ibnu Mas'ud bers-la

Khabbab tentang bacaan Alqamah, hadits Adi bersama Umar.

"Engkau masuk Islam disaat mereka ingt<ar", hadits Abu Bakrall
"Tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan/menguasakan

urusan mereka kepada wanita", hadits Ali bersama Al Abbas tentang

wafatnya Nabi SAW, hadits Alas bersama Fathimatr mengenai hal

itu, dan hadits Bilal tentanglailatul Qadar.

Pada pembahasan ini disebutkan 42 atsar dari sahabat dan

tabi'in, selain yang kami sebutkan dalam riwayat dengan sanad yarg
maushul dan masuk hukum marfu'.
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